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A sua privacidade é importante para nós. É política do Movimento Ética na Política 

de Volta Redonda (MEP-VR) respeitar a sua privacidade em relação a qualquer 

informação sua que possamos coletar no site do Movimento, e outros sites que 

possuímos e operamos. 

1. Informações Gerais 

O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (Lei 13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) e as demais 

normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis. Ainda, o documento poderá ser 

atualizado em decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se convida 

o usuário a consultar periodicamente este documento. 

Este Aviso de Privacidade inclui todas as páginas que estão hospedadas nos seguintes 

endereços: 

• mepvr.com.br; 

• inscricaopvc.mepvr.com.br; e 

• colabore.mepvr.com.br. 

 

2. Sobre nós 

Estamos localizados na Rua Santo Antônio, 4 - Sala 203 - Niterói, Volta Redonda - RJ, 

27283-210 (Anexo à Comunidade Eclesial Santo Antônio) e somos uma associação sem 

fins lucrativos atuante nas áreas sociopolítica, socioambiental e socioeducacional na cidade 

de Volta Redonda e região. Dessa   forma, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda, 

doravante denominado simplesmente como “MEP-VR”, atua no papel de Controlador de 

Dados, obrigando-se ao disposto no presente Aviso de Privacidade. 

http://www.mepvr.com.br/
mailto:contato@mepvr.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
https://mepvr.com.br/
https://inscricaopvc.mepvr.com.br/
https://colabore.mepvr.com.br/


 

          

3. Dados pessoais que tratamos 

O MEP-VR trata suas informações pessoais para cumprir nossas obrigações legais, 

estatutárias e contratuais e para podermos interagir com você. Nunca coletaremos 

quaisquer dados pessoais desnecessários seus e não trataremos seus dados de nenhuma 

outra forma, exceto conforme especificado neste aviso. 

Por meio deste Aviso, o Titular está ciente do tratamento dos dados pessoais a seguir 

descritos: 

• Dados de contato: nome, e-mail e telefone. 

• Inscrição em eventos: nome e e-mail, e, eventualmente, telefone e endereço 

completo. 

• Cadastro como doador: nome, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço 

completo. 

• Newsletter: e-mail. 

• Formulário de comentário: nome, e-mail, website, endereço de IP e dados do 

navegador. 

• Mural de depoimentos e de aprovados: foto e nome. 

 

OBSERVAÇÃO 1: 

Ao fazer um comentário em nossas publicações, uma sequência anonimizada de 

caracteres criada a partir do seu e-mail (também chamada de hash) poderá ser enviada 

para o Gravatar para verificar se você usa o serviço. A política de privacidade do Gravatar 

está disponível aqui: https://automattic.com/privacy/. Depois da aprovação do seu 

comentário, a foto do seu perfil fica visível publicamente junto de seu comentário. 

 

OBSERVAÇÃO 2: 

Incorporamos o plugin de comentários do Facebook para permitir que você deixe 

comentários em nosso site usando sua conta do Facebook. Este plugin pode coletar seu 

endereço IP, o agente do usuário do seu navegador, armazenar e recuperar cookies em 

seu navegador, incorporar rastreamento adicional e monitorar sua interação com a interface 

de comentários, incluindo a correlação de sua conta do Facebook com qualquer ação que 

você execute na interface (como “curtir” o comentário de alguém, respondendo a outros 

comentários), se você estiver conectado ao Facebook. Para obter mais informações sobre 

como esses dados podem ser usados, consulte a política de privacidade de dados do 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update.  

O MEP-VR também obtém dados pessoais automaticamente do Titular, por meio da 

utilização de "cookies" e outras tecnologias similares, com o intuito de garantir a melhor 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
https://automattic.com/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/update


 

          

experiência de Titulares, bem como para análise estatística de tendências, administração 

das páginas na web e mídias, rastreamento do comportamento do usuário. Os dados 

pessoais que você não nos informa, mas que tratamos a partir das suas atividades no nosso 

site geralmente (Durante e após a visita/utilização) são coletados por meio de tecnologias 

automatizadas, como cookies e web beacons, e envolvem os seguintes dados pessoais: 

• Registro de logs  

• Endereço IP  

• Localização  

• Identificador de dispositivo móvel  

• Informações sobre seu equipamento informático  

• Comportamento de interação com os conteúdos que disponibilizamos  

• Duração da sua visita  

• Informações sobre os conteúdos que você busca/procura 

 

4. Finalidade de tratamento de dados pessoais 

O MEP-VR realiza as atividades de tratamento de dados pessoais de Titulares, de forma 

transparente, limitando-se ao mínimo necessário para o cumprimento das finalidades lícitas 

e específicas, descritas abaixo: 

SITUAÇÃO FINALIDADE BASE LEGAL 

Formulário de contato 

 

Responder às suas solicitações e pedidos, 

contatar você para retorno do contato 

estabelecido e prestar os esclarecimentos 

cabíveis. 

 

Consentimento 

Formulário de comentário 

 

Permitir que você comente em nossas notícias 

 

Consentimento 

Newsletter 

 

Mantê-lo(a) atualizado(a) sobre o trabalho da 

nossa organização, enviar conteúdo e 

comunicar as últimas iniciativas, campanhas, 

projetos e demais novidades com que estamos 

trabalhando ou apoiando. 

 

Consentimento 

Formulário de eventos 

 

Possibilitar a sua participação em nossos 

eventos. 

 

Consentimento 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg


 

          

Cadastro como doador 

 

Possibilitar a doação do contribuinte; enviar 

comunicações de agradecimento; gerenciar e 

administrar sua doação. 

 

Legítimo 

interesse 

Mural de depoimento e de 

aprovados 

 

Exibir depoimentos sobre o MEP-VR aos 

visitantes do website; compor o quadro de 

aprovações do Pré-Vestibular Cidadão. 

 

Consentimento 

Durante e após a 

visita/utilização do nosso 

site 

 

Realizar prevenção a fraudes e ameaças de 

segurança; personalizar sua experiência 

enquanto utiliza nosso site; aprimorar a 

plataforma. 

 

Consentimento 

 

O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas neste Aviso de 

Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao usuário, de modo que os 

direitos e obrigações aqui previstos permanecem aplicáveis. 

O MEP-VR excluirá as informações armazenadas de Titulares quando a finalidade para 

a qual o dado foi tratado for alcançada, ou quando os dados pessoais deixarem de ser 

necessários para alcançar tal finalidade.  

A exclusão também ocorrerá quando houver revogação do consentimento pelo Titular, 

nas hipóteses em que este se fizer necessário, e mediante determinação da autoridade 

competente para tanto. 

 

5. Base legal para processamento 

Além das finalidades acima especificadas, gostaríamos de informar que tratamos seus 

dados pessoais utilizando as seguintes bases legais da LGPD:  

• Legítimo interesse – quando concluímos que há significativo interesse para o 

tratamento dos seus dados pessoais para o desenvolvimento das nossas atividades, 

desde que esse tratamento gere algum tipo de benefício para você ou caso você já 

tenha interagido conosco em outro momento.  

• Consentimento – quando você autoriza expressamente, de forma livre e 

espontânea, que seus dados sejam tratados para uma finalidade específica e 

claramente informada no momento da coleta do consentimento; vale lembrar que é 

possível retirar o consentimento sempre que você desejar.  

 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg


 

          

6. Compartilhamento de informações pessoais  

Não compartilhamos ou divulgamos nenhuma de suas informações pessoais sem o seu 

consentimento, exceto para os fins especificados neste aviso ou quando houver uma 

exigência legal. No entanto, suas informações serão compartilhadas internamente com a 

equipe de secretaria e equipe de TI, se o acesso aos dados for necessário para o 

desempenho de suas funções. 

Utilizamos terceiros que fornecem os serviços e funções de negócios relacionados 

abaixo: 

TERCEIROS OBJETIVO 
POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

Google Analytics 

 

Monitoramento e análise do acesso ao site. 

 

Link 

Sendinblue 

 

Envio de e-mails e gerenciamento de listas de contatos. 

 

Link 

Mailchimp 

 

Envio de e-mails e gerenciamento de listas de contatos. 

 

Link 

 

7. Transferência internacional de dados  

O MEP-VR realiza transferência internacional, especificamente, para hospedagem do 

site e armazenamento dos nossos e-mails, pois nossos parceiros mantêm servidores em 

outros países. 

 

8. Links e mídias incorporadas de outros sites 

Páginas nos sites acima discriminados podem incluir conteúdo incorporado como, por 

exemplo, vídeos, imagens, artigos etc. Conteúdos incorporados de outros sites se 

comportam exatamente da mesma forma como se o visitante estivesse visitando o outro 

site. Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento 

adicional de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo 

sua interação com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com 

o site. 

Eventualmente você utilizará links que poderão conduzir você para outros portais e/ou 

plataformas, onde pode ocorrer coleta de suas informações. Ao acessar tais links externos, 

você deve sempre verificar a existência de Políticas de Privacidade e Termos de Uso destes 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
https://pt.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


 

          

sites, lendo com atenção as condições dispostas, considerando que não temos ingerência 

nesses ambientes. 

 

9. Direitos do titular 

A LGPD garante que o titular de dados pessoais tenha a qualquer momento e mediante 

requisição: 

• Direito de confirmar a existência de atividade de tratamento: você pode solicitar 

a confirmação de que seus dados pessoais estão sendo tratados e, se for o caso, o 

direito de acessar os seus dados pessoais e levar uma cópia; 

• Direito de acesso aos dados: conhecer quais dados foram coletados e estão sendo 

tratados; 

• Direito de atualizar ou corrigir dados incompletos: você poderá solicitar a 

alteração se identificar informações incompletas, incorretas ou desatualizadas; 

• Direito de bloqueio, anonimização ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados; 

• Direito de excluir: você pode solicitar a exclusão de todos os seus dados pessoais. 

De qualquer forma, ressalta-se o direito de o MEP-VR manter os seus dados caso 

haja uma base legal para o tratamento. 

• Direito de portabilidade dos dados: você pode solicitar o recebimento dos seus 

dados pessoais fornecidos ao MEP-VR para transmitir a outro fornecedor de serviço 

ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da 

autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; 

• Direito a retirar seu consentimento: você tem o direito de retirar seu consentimento 

a qualquer momento, não comprometendo a licitude do tratamento de seus dados 

pessoais antes da retirada. De qualquer forma, ressalta-se o direito de o MEP-VR 

manter os seus dados caso haja uma base legal para tanto. 

• Direito de não fornecer o consentimento e de ser informado sobre as 

consequências dessa negativa: você tem o direito de não fornecer seu 

consentimento. Contudo, como os dados pessoais descritos neste Aviso são 

necessários à prestação dos serviços, sua negativa acarretará o não fornecimento 

do serviço. 

Você poderá exercer qualquer dos direitos nos enviando uma solicitação por meio do e-

mail privacidade@mepvr.com.br, que será respondida de acordo com a legislação 

aplicável, destacando-se que o MEP-VR poderá tratar seus dados pessoais de acordo com 

as bases legais listadas no presente Aviso ou outra(s) que porventura venha(m) a existir no 

momento da sua solicitação. 

 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
mailto:privacidade@mepvr.com.br


 

          

ATENÇÃO 

Para cumprirmos sua solicitação e para sua própria proteção poderemos pedir prova da 

sua identidade antes de respondê-la. Existem alguns motivos que nos permitem rejeitar as 

solicitações, especialmente no caso de ser ilegal. De qualquer forma, responderemos 

adequadamente todas as suas solicitações e no prazo de 15 (quinze) dias. 

10. Por quanto tempo guardamos suas informações? 

O MEP-VR armazenará os seus dados pessoais até que a finalidade para a qual foram 

coletados seja atingida, mas também precisará manter determinados dados estritamente 

necessários após o término da sua relação com o Titular, para cumprir a lei.  

No entanto, a qualquer momento você pode solicitar a eliminação dos dados pessoais, 

especialmente nos casos em que: 

• Você decide revogar o consentimento concedido; 

• Você considera que são tratados dados pessoais desnecessários ou excessivos; ou 

• Você considera que não cumprimos às disposições da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD). 

 

11. Os Cookies 

Como complemento ao Aviso de Privacidade, o Aviso de Cookies tem a finalidade de 

fornecer informações claras e acessíveis sobre o seu funcionamento. Para conhecê-lo, 

clique aqui. 

 

12. Exercício regular de direitos do titular 

O MEP-VR facilitará o exercício de direitos pelos titulares de dados, sempre que 

possível e nos termos da lei. Em caso de requisições, dúvidas, sugestões ou reclamações 

relacionadas ao tratamento de dados pessoais por parte do MEP-VR solicitamos que em 

contato com o encarregado de proteção de dados/DPO, o Davi Souza, por meio: 

• Do e-mail privacidade@mepvr.com.br; ou 

• Do Portal de Privacidade do MEP-VR: privacidade.mepvr.com.br. 

 

13. Glossário 

Nos preocupamos para que você entenda a totalidade deste aviso de privacidade. Por 

isto, esclarecemos algumas definições úteis à sua compreensão. 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg
https://privacidade.mepvr.com.br/aviso-de-cookies
mailto:privacidade@mepvr.com.br
https://privacidade.mepvr.com.br/


 

          

• Dados pessoais: são todas as informações relacionadas a você, tanto aquelas 

informações que rapidamente permitem a sua identificação, como nome, e-mail, 

CPF, CNH, como aquelas que indiretamente permitem a sua identificação, como seu 

endereço, a placa do seu carro, profissão, ou endereço do protocolo IP. 

• Dado pessoal sensível: dado pessoal 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. 

• Tratamento de dados pessoais: sempre que utilizamos essa expressão e suas 

variações, estamos nos referindo à toda e qualquer ação que pode ser realizada com 

os seus dados pessoais (por exemplo: coleta, processamento, difusão, acesso, 

armazenamento, entre outros). 

• Finalidade: é o propósito para o qual utilizamos os seus dados pessoais; o objetivo 

da coleta e do tratamento dos dados pessoais. 

• LGPD: sigla da Lei Geral de Proteção de Dados – legislação que orienta e conduz 

todas as nossas ações enquanto tratamos seus dados pessoais. 

• Bases legais: são as hipóteses para que o tratamento de dados pessoais seja 

justificado, de acordo com a LGPD. 

• Controlador: quem toma as decisões sobre o uso dos dados pessoais, estabelece 

as finalidades, bases legais e as características do tratamento. 

• Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 

• Endereço IP (Internet Protocol): é um número exclusivo que identifica um 

computador em uma rede. 

• Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 

determinada. 

• Eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de 

dados, independentemente do procedimento empregado. 

• Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 

seu tratamento. 

• Titular ou titular de dados: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento. 

• Encarregado de dados pessoais ou DPO (Data Protection Officer): pessoa 

indicada pelo controlador e operador para – atuar como canal de comunicação entre 

o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD); receber reclamações e comunicações dos titulares de dados, prestar 

esclarecimentos e adotar providências; receber comunicações da Autoridade 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg


 

          

Nacional de Proteção de Dados (ANPD); orientar os funcionários e colaboradores 

sobre as práticas de proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições 

determinadas pelo Banco ou estabelecidas em normas complementares. 

 

14. Alterações neste Aviso de Privacidade 

Este Aviso de Privacidade está sujeito a eventuais atualizações, a qualquer tempo e a 

critério do MEP-VR, sendo que tais alterações sejam consideradas como de aplicação e 

vigência imediata. 

A atualização poderá ocorrer, especialmente, quando houver a implementação da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, que poderá emitir novas diretivas sobre 

os procedimentos descritos neste documento. 

Você é nosso convidado para, periodicamente, visitar este aviso, já que poderá ser 

alterado para melhorar a relação de transparência que temos com você e aprimorar as 

medidas que implementamos para manter seus dados seguros e seus direitos atendidos. 

 

15. Lei aplicável  

Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República 

Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Volta Redonda, no Estado 

do Rio de Janeiro, como o competente para dirimir quaisquer questões porventura oriundas 

do presente documento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

https://facebook.com/mepvr
https://instagram.com/mepvr
https://twitter.com/mepvr
https://www.youtube.com/channel/UC0G7jpCeoERXU67vApZHpeg

