
 

Política de Privacidade da Latin American Women’s Aid 
 

Nós da Latin American Women's Aid apenas coletamos, processamos e 

armazenamos informações sobre você com o seu consentimento. Nosso objetivo é 

ser completamente transparentes tanto  ao coletar essas informações quanto ao 

divulgar para o quê a usamos. Quando você doa para a LAWA ou se inscreve para 

nos apoiar de outras maneiras, solicitamos seus dados pessoais. Usaremos essas 

informações das seguintes maneiras, sempre com o seu consentimento: 

• Para processar doações com base na sua autorização e / ou nossos interesses 

legítimos. 

• Para te atualizar sobre o que fazemos com o suporte que você oferece. 

• Para enviar informações sobre atividades e campanhas do seu interesse para 

que você possa continuar apoiando nosso trabalho. 

• Para fornecer um bom serviço e entender como você gostaria de receber 

nossas novidades. 

 

Nossos interesses legítimos incluem: 

 

• Gerenciamento e melhora do nosso site. 

• Fornecimento de informações sobre nossos serviços, campanhas e atividades 

de captação de recursos. 

• Gerenciamento de relacionamento com nossos voluntários, doadores e outros 

apoiadores. 

• Conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis. 

Nunca compartilharemos ou venderemos seus dados pessoais à uma organização 

de terceiros para fins de campanha, marketing ou captação de recursos da mesma. 

Podemos compartilhar suas informações com terceiros no processo de 

gerenciamento da sua interação conosco, como ao processar pagamentos para 

doações ou para fins de campanha e engajamento. 

 

Construindo perfis de apoiadores e segmentando comunicações: 

 

Podemos usar técnicas de criação de perfil e triagem para garantir que as 

comunicações sejam relevantes e oportunas e para proporcionar uma experiência 

positiva à quem interage conosco. Fazemos isso porque nos permite entender o 

histórico das pessoas que nos apoiam e nos ajuda a fazer solicitações apropriadas 

aos apoiadores que possam estar dispostos a nos ajudar ainda mais. É importante 

ressaltar que isso nos permite arrecadar mais fundos, mais cedo e com maior custo-

benefício. O fazemos usando sites de terceiros e sempre criptografamos e 

anonimizamos suas informações para excluí-lo de qualquer publicidade que não 

venha de nós.  

 

Se você mudar de idéia depois de optar por receber nossas informações, você pode 

cancelar a inscrição usando o link ao final de cada e-mail ou escrever para 



 

info@lawadv.org.uk e nos informar. Responderemos sobre questões de proteção de 

dados em até 28 dias. 

 

O que queremos dizer com “dados pessoais”? 

 

Isso significa qualquer informação que possa ser usada para identificá-lo, como seu 

nome, número de telefone, endereço e e-mail, e seus dados bancários, se você 

estiver nos apoiando financeiramente. 

 

• Seu nome completo 

• Detalhes de contato, incluindo seu endereço, número (s) de telefone e 

endereço de e-mail 

• Histórico e detalhes de doações  

• Informações que você tenha  inserido no site da Latin American Women's Aid 

• Ocupação ou outra informação biográfica 

• Outras informações que você compartilha conosco 

• Detalhes do seu caso ao fornecer conselhos ou serviços 

 

Seus direitos sobre suas informações pessoais: você tem o direito de solicitar uma 

cópia das informações pessoais que mantemos sobre você e de corrigir quaisquer 

erros. Você também tem o direito de solicitar que apaguemos suas informações 

pessoais, ou limitemos o processamento da mesma. Se você deseja exercer esses 

direitos, podemos precisar que você comprove sua identidade com dois tipos 

diferentes de identificação. Por favor,  envie sua solicitação usando os detalhes de 

contato abaixo e responderemos em até 28 dias. Forneça o máximo de informações 

possível sobre a natureza do seu contato conosco para nos ajudar a localizar seus 

dados, incluindo todos os endereços de e-mail que você usou quando entrou em 

contato conosco. Da mesma maneira que você nos dá consentimento para usarmos 

suas informações pessoais, você pode também retirar este consentimento a 

qualquer momento. 

 

Verificações, controles e segurança: garantimos a existência de controles técnicos 

adequados para proteger seus dados pessoais. Criptografamos todos os nossos 

formulários e fornecemos orientações sobre como se proteger enquanto você 

navega no nosso site. Também exigimos que você concorde ativamente com nossos 

cookies de rastreamento a cada 4 meses, para que possamos ter suas preferências 

de privacidade sempre atualizadas.  

 

Violação da confidencialidade: há momentos em que podemos ser forçados a 

compartilhar suas informações com a polícia, órgãos reguladores ou consultores 

jurídicos sem a sua permissão (às vezes chamada de "violação da 

confidencialidade"). Isso pode ocorrer por um dos seguintes motivos: 

 

 



 

• O usuário está divulgando informações sobre um ato de terrorismo; 

• Um tribunal ordena que a Latin American Women's Aid divulgue informações; 

• Há um motivo razoável para suspeitar que a vida de um adulto possa estar 

em perigo imediato; 

• Há um motivo razoável para suspeitar que uma criança ou jovem possa estar 

sofrendo ou correndo o risco de sofrer danos significativos. 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato usando o formulário na seção 

"Contato" no nosso site ou envie um e-mail para info@lawadv.org.uk. Responderemos 

dentro de 28 dias. 

 

 


