POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Olá,

Atualizada em 19 de novembro de 2021

Nós preparamos esta Política de Privacidade (a “Política”) com o intuito de formalizar
nosso compromisso de transparência com vocês, com o objetivo de garantir a
segurança do uso e tratamento dos dados pessoais, preservando a privacidade dos
titulares, sempre cumprindo os requisitos da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção
de Dados (“LGPD”), da o Lei nº 12.965/2014 (o “Marco Civil da Internet”) e demais
dispositivos legais aplicáveis.
Caso você tenha alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos acerca dessa
Política entre em contato conosco.
QUEM SOMOS
Nós, o Instituto MAHLE somos uma organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins
econômicos que, desde sua criação, em 2007, tem mobilizado pessoas e entidades em
torno de iniciativas que promovam o desenvolvimento humano (em sua essência
espiritual, psíquica e orgânica) e a integração do ser humano com a natureza e o
universo, utilizando-se dos princípios da antroposofia, conforme a visão de Rudolf
Steiner (o “Instituto MAHLE”).
O Instituto MAHLE fortalece as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) das seguintes
formas:
• Apoio no desenvolvimento e na implementação dos projetos dessas
organizações (ações de curto prazo) ou de seus programas (ações de médio e
longo prazo); e
• Promoção de ações de formação e assessoria para a qualificação e o
fortalecimento de seus gestores e da gestão das organizações, de sua
capacidade de colaboração interna e externa e da qualidade de sua ação.
O Instituto MAHLE também promove o fortalecimento de redes de colaboração entre
governo, empresas e sociedade civil.
QUEM É CONTROLADOR OU OPERADOR DE DADOS.
O Instituto MAHLE será o controlador de dados pessoais do âmbito da relação
estabelecida com você quando você fornecer diretamente dados pessoais. Neste caso,

seremos responsáveis por todas as decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais.
Por outro lado, o Instituto MAHLE será o operador de dados pessoais quando alguma
empresa ou pessoa física fornecer dados pessoais a nós, na qualidade de controlador
de dados, ocasião na qual seus dados pessoais serão tratados de acordo com as
instruções que recebermos do controlador de dados.
QUAIS DIREITOS VOCÊ TEM SOB OS SEUS DADOS PESSOAIS.
Nós entendemos que é muito importante que você saiba quais são os seus direitos sob
os seus dados pessoais tratados pelo Instituto MAHLE, e que são descritos abaixo:
Direitos
O direito
informado

de

ser

O direito de acesso
O direito a retificação
O direito de exclusão

O direito de bloquear
o tratamento
O direito de opor-se
ao tratamento
O
direito
de
apresentar
uma
reclamação
O direito de retirar
consentimento.

O que isso significa?
Você tem o direito de receber informações claras,
transparentes e que podem ser facilmente compreendidas
sobre como usamos seus dados pessoais e seus direitos.
Você tem o direito de obter acesso aos seus dados pessoais
(se nós estivermos tratando tais dados) e determinadas
outras informações.
Você tem o direito de ter seus dados pessoais e outras
informações corrigidas se elas forem imprecisas,
desatualizadas ou incompletas.
Em termos simples, possibilita que você solicite a exclusão
de dados pessoais tratados excessivos ou desnecessários
ou dados pessoais tratados incorretamente ou a exclusão
de dados pessoais que foram tratados sem seu
consentimento.
Você tem direitos de ‘bloquear’ ou suprimir uso futuro dos
seus dados pessoais. Quando o tratamento for bloqueado,
nós ainda podemos armazenar seus dados pessoais, mas
nós pararemos de usar temporariamente.
Você tem o direito de opor-se ao tratamento dos seus dados
pessoais se você acreditar que eles não vêm sendo
tratados em conformidade com a LGPD.
Você tem o direito de apresentar uma reclamação sobre a
forma que lidamos ou tratamos seus dados pessoais na
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Se você tiver dado seu consentimento para tratamento de
dados pessoais, ele pode ser retirado a qualquer momento.
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QUAIS DADOS COLETAMOS E TRATAMOS.
Na nossa relação, seja você um doador, potencial doador, donatário, potencial
donatário, prestador de serviços, advogado, empregado, voluntário ou qualquer terceiro
que, por algum motivo, nos tenha cedido algum dado pessoal, saiba que podemos
utilizar dados pessoais tão somente para o efetivo desempenho do nosso propósito, os
quais são coletados conforme a seguir:
A) Pelo nosso site:
Ao acessar https://institutomahle.org.br/, podemos coletar dados pessoais quando você
se se inscreve em nosso formulário de contato, ocasião na qual poderão ser coletados
os seguintes dados pessoais: nome, e-mail e telefone, de forma que receba nossa
resposta.
Além disso, nosso site poderá coletar seus dados pessoais através de Cookies, cujos
detalhes explicaremos adiante nesta Política.
B) No desenvolvimento do nosso propósito:
Para realização do nosso propósito poderemos coletar e tratar alguns dados pessoais
seus e de terceiros, os quais somente serão solicitados caso necessário à realização
das nossas atividades, podendo ser dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis
(aqueles considerados de opinião política, religiosa, cor, raça, saúde, genético,
biométrico etc.), bem como dados pessoais de crianças e adolescentes, sendo certo
que avaliaremos a necessidade efetiva antes de solicitar qualquer dado sensível e o
trataremos nos termos da lei.
COMO USAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Podemos utilizar seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis da seguinte forma:
• Dados Pessoais: Nós utilizaremos os seus dados pessoais tais como: nome, email, dados de contato, dados financeiros, dados profissionais, estado civil,
nacionalidade e todos outros dados pessoais inerentes à sua pessoa que não
sejam dados pessoais sensíveis, apenas para o desenvolvimento de nosso
propósito, prestar informações e esclarecimentos para doadores e para o Poder
Público, bem como para realizar o pagamento de funcionários, fornecedores e
demais terceiros contratados.
• Dados sensíveis: Nós utilizaremos os seus dados sensíveis tais como: dados
sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural, apenas para o apenas para o desenvolvimento
de nosso propósito, sempre nos exatos termos da lei.
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Além disso, esclarecemos que:
A) Não utilizamos de forma alguma dados pessoais para fins de marketing;
B) Os dados pessoais das pessoas físicas vinculadas às instituições donatárias
beneficiadas por nossos recursos, indicados em nossos Relatórios Anuais, são sempre
disponibilizados de forma anonimizada, sem a identificação individual da respectiva
pessoa, resguardando-se, assim, sua privacidade; e
C) No que se refere a imagens e fotos, o Instituto MAHLE somente trata imagens de
pessoas, crianças e adolescentes, desde que os respectivos donatários tenham
garantido por escrito ao Instituto MAHLE que foi obtido consentimento específico para
o uso de tais imagens, observando-se as especificidades legais atinentes a crianças e
adolescentes descritas a seguir nesta Política.
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES
Tendo em vista que o Instituto MAHLE incentiva projetos e instituições de ensino de
crianças e adolescentes, poderão ser tratados dados pessoais de crianças e de
adolescentes.
Ressaltamos, no entanto, que o tratamento desses dados pessoais será sempre
realizado no melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos da legislação
pertinente.
Dessa forma, o Instituto MAHLE somente aceita tratar dados pessoais de crianças e
adolescentes, especialmente imagens, desde que os respectivos donatários e
instituições de ensino de crianças e adolescentes tenham garantido previamente e por
escrito ao Instituto MAHLE que foi obtido consentimento específico e em destaque dado
por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS?
Os seus dados pessoais serão compartilhados com terceiros somente quando
estritamente necessário para cumprimento de dever legal ou realização do nosso
propósito. Nós podemos compartilhar seus dados com as pessoas abaixo indicadas:
a)
Entidades beneficiárias de nossos projetos apoiados;
b)
Prestadores de serviços contratados, tais como relacionados às áreas de
tecnologia e marketing, assessoria jurídica, serviços contábeis, de paralegal, motoboys,
dentre outros;
c)
Autoridades públicas, entidades governamentais, sempre que o Instituto MAHLE
estiver obrigado a cumprir dever legal; e
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d)
Qualquer terceiro que pode receber e-mail, notificação, cartas, entre outros,
contendo seus dados pessoais.
Salientamos que os dados compartilhados serão sempre tratados com máxima
eficiência, privacidade e segurança.
COMO PROTEGEMOS SUAS INFORMAÇÕES (ARMAZENAMENTO E MEDIDAS DE
SEGURANÇA)?
O armazenamento dos seus dados pessoais é feito em servidores com a tecnologia
SSL (Secure Socket Layer), garantindo que todas as informações e dados pessoais
dos titulares não sejam divulgados para terceiros não referidos nesta Política. Essa
tecnologia cria um canal criptografado entre um servidor web e um navegador (browser)
para garantir que todos os dados transmitidos sejam sigilosos e seguros.
Todos os dados pessoais tratados pelo Instituto MAHLE são armazenados em um
banco de dados reservado e com acesso restrito às pessoas habilitadas, que são
obrigadas, pela lei, por contrato ou nossas políticas internas, a manter a
confidencialidade e não os utilizar inadequadamente ou para finalidades diversas
daquelas para os quais foram coletados.
Nós sempre envidamos esforços dentro do nosso alcance para garantir que todos os
nossos colaboradores, diretores, fornecedores e parceiros empreguem níveis
adequados de segurança, de acordo com as melhores práticas de mercado.
Nós tomamos medidas razoáveis para ajudar a proteger dados pessoais ou outras
informações contra perda acidental, furto, uso indevido, alteração, acesso ou
divulgação não autorizados, e destruição acidental ou ilegal.
NOSSOS COOKIES
Nós podemos utilizar Cookies em nosso site, com o objetivo de aprimorar a sua
experiência com os conteúdos que disponibilizamos.
Em resumo, os Cookies permitem que o nosso site guarde informações quando você
acessa o nosso site, tais como, idioma preferido, dados de localização, bem como
outras informações que possamos considerar relevantes para proporcionar uma
excelente experiência para você.
Os Cookies também poderão ser utilizados para fins estatísticos, ocasião em que os
dados serão anonimizados e agregados para entender como os visitantes de nosso site
utilizam o nosso conteúdo.
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Nós também podemos utilizar Cookies para nos comunicar com você caso você solicite
nosso contato via preenchimento de formulários em nosso site.
Nós gostaríamos de informar a você que podemos, ainda, utilizar Cookies em nosso
site, sendo um deles os Cookies de Sessão, que são Cookies temporários que
permanecerão no seu dispositivo até que você finalize a sessão, e o outro são os
Cookies Persistentes, que são aqueles que poderão permanecer no seu dispositivo até
que seja excluído ou de acordo com o prazo estabelecido como padrão ou por você no
navegador utilizado.
Nós salientamos que você pode alterar as configurações de Cookies ou desativá-los,
ajustando as configurações do seu navegador, de acordo com os seus interesses.
Além disso, em alguns casos especiais, podemos utilizar Cookies fornecidos por
terceiros confiáveis, em especial Cookies do Google Analytics e do Youtube, que
poderão ser verificados por você em https://policies.google.com/technologies/cookies
TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PESSOAIS (INCLUSIVE INTERNACIONAL)
Sempre que possível, nós tentamos apenas tratar seus dados pessoais no Brasil.
Porém, tendo em vista que a Fundação Mahle, com sede na Alemanha, é nossa
associada fundadora, poderá acontecer transferência internacional de dados pessoais
para divulgação dos projetos realizados, especialmente no Relatório Anual da
Fundação Mahle na Alemanha. Nós sempre requeremos que salvaguardas apropriadas
estejam em vigor para proteger as informações quando forem tratadas fora do Brasil.
VIDA ÚTIL DOS SEUS DADOS PESSOAIS
As informações coletadas pelo Instituto MAHLE são retidas enquanto forem
necessárias e adequadas para o atingimento das finalidades para as quais foram
coletadas, observados os termos e condições da legislação aplicável, podendo ser
excluídas ao término do seu tratamento ou quando você assim solicitar.
O Instituto MAHLE informará aos eventuais parceiros que tenha subcontratado sobre a
obrigação de eliminação ou devolução dos eventuais dados pessoais compartilhados
com eles, quando este for o caso.
Ainda assim, as informações, inclusive dados pessoais, poderão ser mantidos pelo
Instituto MAHLE ou por seus terceiros contratados, mesmo após uma solicitação de
exclusão, de acordo com as hipóteses permitidas e/ou exigidas em lei, como:
cumprimento de obrigação legal ou regulatória; exercício regular de seus direitos;
transferência a terceiro, respeitados os requisitos de tratamento de dados; dentre
outras.
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EXCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais serão excluídos do banco de dados do Instituto MAHLE nas
seguintes hipóteses:
•

Sua requisição ao nosso Encarregado; e

•

quando os dados do titular não forem mais necessários para a consecução dos
projetos pelo nosso time, salvo se houver qualquer outra razão, base legal ou
contratual, para a sua manutenção.

DECISÕES AUTOMATIZADAS
Nós informamos que não realizamos tomada de decisão automatizada ou
construção de perfil automatizada.
CONTATO E/OU DÚVIDAS
Caso você tenha dúvidas sobre como o Instituto MAHLE utiliza as suas informações
pessoais, ou caso você queira exercer quaisquer direitos descritos nesta Política,
por gentileza, entre em contato conosco pelo e-mail contato@institutomahle.org.br
ALTERAÇÕES DA NOSSA POLÍTICA
O Instituto MAHLE poderá, a qualquer momento, alterar os termos e disposições
desta Política.
Alterações desta Política serão publicadas nesta página. Desta forma,
recomendamos visitar periodicamente esta página para que você tenha
conhecimento sobre as modificações.
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