Política de privacidade

Esta "política de privacidade" (assim como nossos Termos e Condições Gerais e todos os
outros documentos aos quais é feita referência) regula o tratamento dos seus dados pessoais
pelo responsável pelo tratamento: Fórum Internacional de Plataformas Nacionais para as
ONGs (IFP - FIP, Forus Internacional), tendo sua sede em Passage Dubai, 14, 75010, Paris e
registrados no Sistema francês de identificação das empresas sob o número 820 976 835
(doravante denominada: "Forus").
A privacidade dos visitantes do nosso site é muito importante para nós e estamos
comprometidos em salvaguardá-lo. Esta política explica o que fazemos com suas informações
pessoais. Esta política de privacidade e de uso de cookies pode ser alterada ou atualizada de
tempos em tempos. Recomendamos que você a verifique novamente com regularidade. A
política de privacidade deste site foi atualizada em 30 de novembro de 2018.
Artigo 1: Como coletamos seus dados pessoais
Podemos coletar e processar os seguintes dados sobre você:
1.1. No caso de uma visita a este site:
• Informações sobre seu computador, incluindo seu endereço IP, a sua localização, o
tipo e a versão do navegador e o sistema operacional;
• Informações sobre suas visitas e o seu uso deste site, incluindo a origem de sua visita,
a duração da visita, páginas visitadas e os caminhos de navegação do site
(principalmente através de cookies).
1.2 As informações que você fornece preenchendo formulários no nosso site www.forusinternational.org.
•

Isso inclui informações que você fornece quando se registra para: usar nosso site,
cadastrar-se em nossas listas de e-mail ou de boletins informativos, inscrever-se em
um curso ou em um evento ou quando responde a nossas pesquisas. As informações
que você nos fornecer podem incluir seu nome, o nome da sua empresa, seu endereço,
seu endereço de e-mail, sua função, seu passaporte, seu número de telefone, suas
opções alimentares, suas contas de redes sociais, bem como informações financeiras
e de cartão de crédito.

Artigo 2.º Cookies
• 2.1 Cookies

Os "cookies” são pequenos arquivos de texto de tamanho limitado que nos permitem
reconhecer o seu computador, seu tablet ou celular com a finalidade de personalizar
os serviços que oferecemos.
O Forus, como administrador deste site, portanto, poderá implantar um cookie no
disco rígido do seu terminal (computador, tablet, celular, etc.) para garantir uma
navegação suave e otimizada em nosso site.
•

2.2 Os cookies isentos de consentimento (cookies funcionais)
o Em conformidade com as recomendações da Comissão Nacional da Informática e
das Liberdades (CNIL), alguns cookies são dispensados de consentimento prévio,
porque são estritamente necessários para o funcionamento do site ou têm, por
finalidade exclusiva, permitir ou facilitar a comunicação por via eletrônica. Tratase principalmente de cookies de identificação de sessão, de autenticação, cookies
de sessão de balanceamento de carga e cookies para personalizar sua interface.
Esses cookies estão totalmente sujeitos à presente política, na medida em que são
emitidos e gerenciados por Forus.
o As informações coletadas por esses cookies não podem de forma alguma
identificar você pelo nome. Elas são utilizadas exclusivamente para nossas próprias
necessidades afim de melhorar a interatividade e o desempenho do nosso site e
enviar-lhe conteúdos de acordo com os seus interesses. Nenhuma dessas
informações é comunicada a terceiros, a menos que Forus tenha obtido seu
consentimento previamente ou então se a divulgação dessas informações foi
exigida por lei, por ordem de um tribunal ou de qualquer autoridade do poder
administrativo ou judiciário habilitada a delas tomar conhecimento.

•

2.3 Os cookies que exigem a prévia obtenção de seu consentimento (cookies nãofuncionais)
Essa exigência se aplica a cookies de terceiros que são denominados
"persistentes", uma vez que permanecem no seu dispositivo até serem
excluídos ou terem expirado.
Esses cookies são emitidos por terceiros. Seu uso e seu armazenamento estão
sujeitos a suas próprias políticas de privacidade as quais você pode acessar no
link abaixo. Esta família de cookies inclui cookies de medição de audiência
(incluindo o Google Analytics), de publicidade (que Forus não usa), bem como
de compartilhamento de redes sociais (incluindo Facebook, YouTube, Twitter e
LinkedIn; que Forus não usa).
Em relação aos cookies instalados por terceiros, segue o link da declaração que
Google Analytics fez sobre isso em seu site:
Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Nota: nós não exercemos qualquer influência sobre o conteúdo dessas
declarações, nem sobre o conteúdo dos cookies de terceiros.
•

2.4 Recusar cookies
Você pode recusar aceitar cookies ativando a configuração no seu navegador que
permite recusar qualquer cookie armazenado em seu dispositivo. No entanto, se você
selecionar essa configuração, você pode não ser capaz de acessar certas partes do
nosso site. A menos que você tenha ajustado a configuração do navegador para que
ele recuse cookies, nosso sistema emitirá cookies quando você entrar em nosso site.

Artigo 3.º Como usamos sua informação
3.1 Usamos as informações mantidas sobre você de diferentes maneiras:
•
•
•

Garantir que o conteúdo do nosso site seja apresentado da maneira mais eficiente e
compreensível para você e de acordo com o material utilizado.
Para fornecer-lhe informações solicitadas a nós ou que acreditamos ser do seu
interesse, e para as quais você consentiu em ser contatado para esses fins.
Para notificá-lo sobre alterações em nossa atividade.

3.1.2 Newsletters e e-mails
• Dados pessoais também serão usados para o envio de newsletters e e-mails com um
conteúdo relativo às nossas atividades e às dos nossos membros). Os dados pessoais
que você fornecer exigirão um consentimento explícito adicional que lhe será
solicitado.
•

Se você já estiver incluído em nosso mailing para receber os documentos em formato
eletrônico, Forus pode usar seus dados para enviar informações sobre Forus e suas
atividades.

•

Este consentimento pode ser retirado a qualquer momento - gratuitamente e sem
qualquer obrigação de justificação - enviando sua solicitação para contact@forusinternational.org.

3.2. Nenhuma transferência para terceiros
•

•

Forus nunca irá passar seus dados pessoais a terceiros, com exceção dos prestadores
de serviços técnicos que gerenciam a assistência técnica, na medida em que forem
forçados a fazê-lo, com base em uma disposição legal ou uma decisão do poder
judiciário.
Forus fará todos os esforços possíveis para informá-lo com antecedência o fato de
divulgar seus dados a terceiros, mas você também reconhece que isso não é viável em
todas as circunstâncias por razões técnicas.

•

Forus não venderá seu dados pessoais, não os alugará, não os compartilhará e nem os
disponibilizará para o comércio com terceiros, exceto no caso descrito acima ou com
o seu prévio consentimento.

Artigo 4.º Segurança dos seus dados pessoais
4.1 Tomaremos precauções técnicas e organizacionais razoáveis para evitar perda, uso
indevido ou modificação das suas informações pessoais.
4.2 Armazenaremos todas as informações pessoais que você fornecer em nossos servidores
protegidos (por senha e firewall). No entanto, os seus dados que coletamos podem ser
transferidos para e armazenados em um destino situado fora do Espaço Econômico
Europeu ("EEE"). Também podem ser tratados por pessoal fora do EEE trabalhando para
nós ou para um dos nossos fornecedores. Ao submeter os seus dados pessoais, você
concorda com a transferência, o armazenamento ou o tratamento conforme descrito
acima.
4.3 Infelizmente, a transmissão de informação através da Internet não é completamente
segura. Embora façamos o nosso melhor para proteger seus dados pessoais, não podemos
garantir a segurança dos seus dados transmitidos ao nosso site. Qualquer transmissão é
feita por sua própria conta e risco. Uma vez recebidas suas informações, usaremos
procedimentos rigorosos e recursos de segurança para evitar qualquer acesso não
autorizado.
Artigo 5.º Duração do tratamento
5.1 Os dados de caráter pessoal são armazenados e tratados por nós por um período
necessário que depende das finalidades do tratamento descritas no Artigo 1.2 e das relações
entre Forus e você.
Artigo 6.º Seus direitos
6.1 Você tem o direito de nos pedir para não processar seus dados pessoais para fins de
envio de newsletters ou e-mails.
• Iremos informá-lo sempre (antes de coletarmos os seus dados) se temos a intenção de
utilizar os seus dados para esses fins. Você pode pedir que paremos de contatá-lo. Para
isso, contate-nos através do e-mail contact@forus-international.org.
6.2. Direito de retificação dos dados
• Como parte deste direito, a legislação permite que você solicite a retificação,
atualização, bloqueio ou exclusão dos seus dados que possam estar imprecisos,
errados, incompletos ou obsoletos.
6.3. Direito de acesso e de comunicação de dados

•

Você pode pedir-nos para lhe fornecer qualquer informação pessoal que mantemos
sobre você; o envio dessas informações estará sujeito às seguintes condições:
O envio de provas adequadas de sua identidade

7. Sites de terceiros
7.1. O nosso site contém hiperlinks para sites de terceiros e seus respectivos detalhes. Não
temos nenhum controle sobre as políticas e práticas de privacidade de terceiros e não somos
responsáveis por elas.
8. Contato
Se você tiver perguntas ou solicitações, entre em contato conosco em contact@forusinternational.org.

