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BREVE APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

Quando você se inscreve para participar de um evento presencial, 

faz um cadastro em um site para receber notícias ou até quando 

usa as redes sociais seus dados estão sendo coletados, armazena-

dos, e poderão ser utilizados - como nome, número de celular e 

endereço de e-mail.

Estamos, o tempo todo, disponibilizando nossos dados pessoais, 

ou seja, nossas informações particulares, em vários lugares, dentro 

e fora do ambiente digital.

O Instituto Alana, ao exercer suas atividades, também recebe e 

utiliza informações pessoais, com o comprometimento constante 

de seguir as leis vigentes e proteger os seus dados. Em razão dis-

so, apresentamos este material, uma versão simplificada da nossa 

Política de Privacidade de Dados, que busca dar visibilidade e ex-

plicar a atuação do Instituto na coleta, utilização e proteção dos 

dados pessoais de seus usuários. 

Para saber mais, acesse a versão acessível completa desta publi-

cação no site: bit.ly/alana-politica-dados. 

SOBRE O INSTITUTO ALANA
 

Somos uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

cuja missão é “honrar a criança”. Fazemos um trabalho nacional 

de advocacy com foco em questões sensíveis para a vivência ple-

na da infância e nos estruturamos a partir de quatro eixos: co-

municação, educação, relações governamentais e ações jurídicas. 

Atuamos por meio de programas e plataformas, que podem ser 

acessados em www.alana.org.br.
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A POLÍTICA

O que é esta Política de Privacidade de Dados?

Esta Política apresenta a estrutura estabelecida pelo Instituto Ala-

na para garantir o direito à privacidade de dados e à proteção de 

dados de seus usuários. Na lista abaixo, separamos alguns casos 

em que o Instituto Alana, seus programas e plataformas utilizam 

dados pessoais:

• Inscrição em eventos, atividades e ações diretas ou em parce-

rias com terceiros;

• Cadastro para receber novidades das iniciativas ou informa-

ções sobre eventos e cursos;

• Cadastro para fazer o download de publicações;

• Acesso em sites (ao receber sua visita, seu navegador automa-

ticamente nos envia um Endereço de Protocolo da Internet - 

endereço IP -, que identifica o número de seu computador, para 

cumprirmos com obrigações legais).

É importante dizer que todas as informações solicitadas pelo Insti-

tuto Alana aos usuários, visitantes e colaboradores devem ser for-

necidas de forma consciente e voluntária por meio de formulários 

de cadastros vinculados em nossos portais e sites.

Quando você realiza cadastros ou preenche formulários do Insti-

tuto Alana, inclusive em nossos portais, tais informações são ar-

mazenadas com segurança e utilizadas apenas para a finalidade 

informada.
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DEFINIÇÕES

Esta seção apresenta a definição de termos importantes para a me-

lhor compreensão de uma Política de Privacidade de Dados. São eles:

Privacidade de Dados

Se concentra nos direitos dos indivíduos, na finalidade de coleta e 

tratamento de dados, nas preferências de privacidade e na maneira 

como as organizações controlam os dados pessoais dos titulares. 

Tratamento de Dados

São todas as atividades que envolvem o uso dos dados, como edi-

ção, atualização, compartilhamento, armazenamento e exclusão.

Titular ou Você

Pessoa a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento. 

Dados pessoais

Informações relacionadas à pessoa identificada ou identificável. 

São exemplos de dados pessoais que permitem a sua identifica-

ção: nome, CPF, RG, endereço, telefone, celular, e-mail, etc.

Dado Anonimizado

Se refere a um dado que não permite a identifi-

cação de seu titular.

Voltar para o sumário
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Dado Pessoal Sensível

Informação pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 

opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religio-

so, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Finalidade

Realização da coleta e uso de dados para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

Bases legais

São as hipóteses legais que nos autorizam a tratar dados pessoais 

para uma determinada finalidade: pode ser o seu consentimento, 

a necessidade de cumprir um contrato que temos com você ou 

cumprimento de uma obrigação legal, por exemplo.

Consentimento

É a manifestação livre, informada e evidente pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma fi-

nalidade determinada.

Voltar para o sumário
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Encarregado

é o nosso encarregado de proteção de dados pessoais (em inglês, 

Data Protection Officer), que atua como canal de comunicação 

entre o Instituto Alana, os titulares dos dados e a Autoridade Na-

cional de Proteção de Dados (ANPD) quando o assunto é a prote-

ção dos seus dados pessoais. 

Como o Instituto Alana compartilha dados pessoais?

Algumas vezes, precisamos compartilhar os seus dados pessoais 

com terceiros que prestam serviços em nosso nome, principal-

mente no uso de serviços auxiliares ao funcionamento dos nossos 

sites. Abaixo, descrevemos algumas situações nas quais podemos 

compartilhar os seus dados pessoais. Sempre que for possível, o 

faremos na forma de dado anônimo.

• Fornecedores: contamos com a ajuda de fornecedores que po-

dem tratar dados pessoais que coletamos. As informações são

divulgadas apenas para as finalidades dos serviços prestados.

• Parceiros: além de fornecedores, podemos eventualmente com-

partilhar dados pessoais com parceiros, com o objetivo de viabi-

lizar determinada ação ou iniciativa.

• Autoridades públicas: cumpriremos a lei. Assim, se um juiz ou

autoridade com competência legal exigir que o Instituto Alana

compartilhe determinados dados pessoais para, por exemplo,

contribuir com uma investigação, nós vamos compartilhar.

• Proteção de direitos: temos o direito de compartilhar quaisquer

dados pessoais que acreditarmos serem necessários para cum-

prir obrigação legal, aplicar nossos termos de uso ou, ainda, pro-

teger os direitos do Instituto Alana e dos nossos colaboradores.
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Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes

O Instituto Alana somente realiza o tratamento dos dados pesso-

ais de crianças e adolescentes mediante a autorização prévia por, 

pelo menos, sua mãe, pai ou responsável legal. Além disso, o Ins-

tituto Alana nunca realiza o tratamento desses dados pessoais se 

não for do melhor interesse da criança ou do adolescente.

O que você precisa saber sobre seus direitos?

Os dados pessoais são seus e a lei brasileira garante que você 

tenha uma série de direitos relacionados a eles. A lei brasileira ga-

rante a você os seguintes direitos:

CONFIRMAÇÃO E ACESSO CORREÇÃO ANONIMIZAÇÃO

BLOQUEIO OU ELIMINAÇÃO PORTABILIDADE

INFORMAÇÃO SOBRE O COMPARTILHAMENTO

OPOSIÇÃOREVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO

INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO CONSENTIR

O direito de Confirmação e Acesso, por exemplo, permite que 

você possa verificar se o Instituto Alana utiliza e protege seus da-

dos pessoais e, em caso positivo, requisitar uma cópia deles. Já o 

direito de Correção permite que você solicite a correção dos seus 

dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados.
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TIRE SUAS DÚVIDAS

Dúvidas a respeito desta Política?

Envie sua correspondência para o endereço:

R. Fradique Coutinho, nº 50, 11º andar

Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05416-000

Ou entre em contato no e-mail: contato.dpo@alana.org.br

SAIBA MAIS SOBRE SEUS DIREITOS 
NO MATERIAL DISPONÍVEL NO SITE:

bit.ly/alana-politica-dados
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