POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMO DE USO **
Este documento se refere a como os dados capturados durante sua
navegação pelo site www.transparenciavacina.org.br serão tratados. Ao
navegar por outros sites das organizações que compõem esta campanha,
outras políticas de privacidade e termos de uso podem ser aplicados.
DADOS COLETADOS, FORMA E FINALIDADE DA COLETA
1. Os dados capturados (por formulários) e produzidos durante sua
navegação neste site serão gerenciados pela Purpose e Transparência
Brasil e poderão ser apresentados em forma de relatório estatístico para
as demais organizações participantes da campanha - Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Observatório da Covid-19, Open
Knowledge Brasil, Rede de Pesquisa Solidária, Transparência Brasil e
Transparência Internacional - Brasil. Ao final da campanha, você receberá
um aviso que seus dados serão excluídos definitivamente de nosso banco
de dados.
2. Os seguintes dados são coletados quando você insere ou submete
voluntariamente por meio das funcionalidades disponibilizadas neste site:
Tipo de dados
• Dados cadastrais
Dados pessoais
• Nome, Sobrenome e Email
Finalidades de uso
• Identificar o participante
• Enviar mensagens com materiais sobre a campanha, caso o participante
escolha essa opção
• Garantir a inscrição de apenas 1 pessoa por vez.
3. Nenhum dado pessoal é coletado em nosso site sem que você o informe
por sua livre e espontânea vontade ao preencher os nossos formulários e
concordar com esse termo.
4. Seu nome e sobrenome podem ser exibidos na seção “Pressione o
governo”. Caso não queira que esses dados apareçam na referida seção,
você deve marcar a opção “Tornar minha assinatura anônima” presente no
formulário. Seu endereço de e-mail não será exposto nesta ou em qualquer
outra seção do site.
5. Não capturamos informações como endereços de IP e outros dados
pessoais nem instalamos ou ativamos nenhum tipo de programa, vírus,
script, trojans ou similares que possam de alguma forma comprometer sua
segurança ou invadir sua privacidade.
6. A utilização de cookies em nosso site tem a finalidade única e exclusiva
de estabelecer estatísticas de acesso. São coletados os seguintes dados:
provedor de acesso, sistema operacional, navegador (tipo, versão, opções
habilitadas e plug-ins instalados), configurações de vídeo (tamanho/
resolução e quantidade de cores), localização geográfica, data e hora do
acesso e páginas vistas. Tais estatísticas têm por propósito conhecer melhor
o público que acessa o site e aperfeiçoá-lo cada vez mais, de maneira a
adequar a visualização e o acesso ao maior número de pessoas possível. As
métricas acima são coletadas através de ferramentas de análises online. No
nosso caso, usamos Google Analytics e Google Adwords Conversion Tag.
7. As informações coletadas pelos meios acima descritos em hipótese
alguma serão vendidas ou compartilhadas com quaisquer outras
instituições, empresas ou pessoas. Somente funcionários autorizados da
Purpose e da Transparência Brasil têm acesso a essas informações. Nenhum
dado coletado por esses meios é divulgado (seja em nosso site, seja em
nossas publicações) sem que tal possibilidade seja devidamente explicitada
a você no momento em que as fornecer.
8. Este site utiliza as tags de Remarketing do Google Analytics, Facebook
e Google Adwords para aprimorar a experiência do usuário nas interfaces /
domínios da organização. Os cookies de remarketing capturam a navegação
do usuário, identificando suas sessões através do navegador. Importante
ressaltar que nenhum dado do usuário é divulgado ou armazenado neste
tagueamento, apenas o cookie do navegador. Esses dados são utilizados
por funcionários autorizados da Purpose na criação de segmentação
de público-alvo para promover conteúdo atualizado de campanhas aos
usuários que visitam e interagem com as interfaces online da organização,
por meio de publicidade online. Caso queira desabilitar a utilização de
cookies do Google (o que terá efeito sobre todos os conteúdos, não apenas
os desta campanha) você pode acessar a página de Definição de Anúncios
do Google. Para o pixel de Público de Facebook está disponível o material
de Política de Uso de Dados, onde é possível encontrar informações
necessárias para o usuário. Caso o usuário queira se descadastrar de alguma
base ou entender melhor sobre a utilização de cookies de navegador, pode
acessar o link da National Advertising Initiative (em Inglês).
9. Não enviamos nenhum tipo de material que não seja relacionado à
campanha sem que você opte por recebê-lo ao preencher nosso formulário.
10. A opção de descadastrar seu email da base de interessados na
campanha está sempre disponível no fim de cada email de divulgação da
campanha.
11. Você pode solicitar cópia de qualquer informação pessoal que tenhamos
a seu respeito a qualquer momento, bem como solicitar a correção ou
remoção dos seus dados entrando em contato pelos emails:
Purpose: laila.bellix@purpose.com
Transparência Brasil: matoji@transparencia.org.br.
12. Esta campanha segue as regras de privacidade da Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Observatório da Covid-19, Open
Knowledge Brasil, Purpose Brasil, Rede de Pesquisa Solidária, Transparência
Brasil, Transparência Internacional - Brasil que acreditam ser fundamental
que seu direito à privacidade na internet seja respeitado e fazem tudo o que
está ao alcance para assegurá-lo.

