Aviso de Privacidade
A sua privacidade é importante para nós. É política do INTS respeitar a sua privacidade em
relação a qualquer informação sua que possamos coletar no site INTS.
Com está política queremos demostrar nosso compromisso de transparência, privacidade e
segurança dos dados pessoais coletados.
Tal política de privacidade se aplica a todos os indivíduos que interagem com os serviços do
INTS sejam funcionários, fornecedores ou usuários finais. O objetivo deste documento é
explicar como seus dados são coletados, armazenados e compartilhados, quando necessário.
Por meio dele você poderá conhecer seus direitos e os canais de comunicação para exercêlos.
É importante destacar que você pode recusar- se a fornecer seus dados pessoas ou desabilitar
os cookies ao navegar por nossos sites, entretanto isso resultará, em alguns casos, na
indisponibilidade de acesso ou impossibilidade de prestação de serviço.
QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS
Conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018 todo tratamento de
dados pessoais realizados pelo INTS está em conformidade as bases legais dispostas na lei. Por
isso queremos que você conheça quais dados nós coletamos.
Os seguintes dados pessoais podem ser solicitados: Nome, RG, CPF, data de nascimento,
telefone, celular, e-mail, endereço, escolaridade, cidade e estado. Além de informações
profissionais que podem ser dados pessoais ao serem vinculadas a pessoa natural. Porém, o
seu consentimento é necessário nas visitas aos nossos sites, para que seus dados pessoais
sejam utilizados somente se você concordar com os propósitos informados em sua visita.
Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para lhe ofertar
um serviço.
Este consentimento poderá ser revogado a qualquer momento, mediante sua manifestação
expressa, a qual pode ser feita através do canal de comunicação com nosso DPO, pelo Portal
da Privacidade.
POR ONDE COLETAMOS DADOS PESSOAIS
Nós coletamos os seus dados pessoais através das seguintes fontes:
 Sites do INTS
 Correio Eletrônico e outras ferramentas de troca de mensagem
 Preenchimento de fichas ou formulários de inscrição online
 Preenchimento de formulários ou fichas de inscrição em nossas ações
O INTS não utiliza dados que não tenham sido coletados por meios que garantam o total
consentimento do titular dos dados. Entretanto é importante deixar claro que nós podemos
agregar dados pessoais combinados de diferentes fontes de coleta (sites, formulários, emails).
PORQUE COLETAMOS DADOS PESSOAS

Conforme já mencionado o INTS somente coleta dados dentro das bases legais estabelecidas
pela Lei Geral de Proteção de dados, por isso queremos que conheça as finalidades pelas quais
coletamos e tratamos dados:









Serviço ao Consumidor: Coletamos dados pessoais a fim de identificar nossos clientes
e responder suas dúvidas e para recebermos suas sugestões. Desse modo tais dados
são tratados a partir do consentimento do titular e em nosso legitimo interesse.
Realização de Marketing: Mediante o seu consentimento nós podemos utilizar dados
pessoais para realizar campanhas alguma de nossas ações, essa divulgação pode
acontecer em nossos sites, e-mails e redes sociais. Para este fim, ressaltamos que o
tratamento deste dado se dá com base no livre consentimento do titular, tal
consentimento é voluntario, e poderá ser removido a qualquer tempo conforme
previsto em Lei.
Processos Seletivos: Coletamos dados dos candidatos que desejam participar dos
processos seletivos do INTS, esta coleta pode acontecer por meio do preenchimento
de fichas, formulários ou por e-mail. Realizamos tal coleta para o cumprimento de
obrigações legais.
Voluntariado: Para aqueles que desejam trabalhar como voluntário em alguma de
nossas ações de promoção a saúde o Instituto de Responsabilidade Social INTS - IRSI
disponibiliza um formulário para a coleta dos dados pessoais dos candidatos ao
voluntariado. Isto é feito mediante consentimento do titular, vale destacar que para
fins do cumprimento de obrigações legais, mesmo após a revogação do consentimento
alguns desses dados poderão ser mantidos em nossos registros.
Para melhorar a experiência do usuário: Nós coletamos dados com o objetivo de
melhorar a experiencia daqueles que acessam nossos sites, isto é feito com base em
nosso legitimo interesse em oferecer uma navegação que seja proveitosa.

ARMAZENAMENTO, TRANSFERÊNCIA E COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O INTS utiliza os dados pessoais coletados apenas para a finalidade informada no ato da
coleta, quando se faz necessário utilizar o dado para uma nova finalidade nós notificamos o
titular e caso seja necessário de acordo com os termos as leis, solicitamos novo
consentimento. Quando os objetivos que motivaram a coleta de dados são alcançados os
estes são eliminados dentro dos limites técnicos e somente são conservados nas situações
previstas em lei.
Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios comercialmente aceitáveis para
evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados. Somente funcionários autorizados possuem permissão para realizar o
tratamento dos dados que coletamos.
Dada a natureza no negócio do INTS, é possível que tenhamos que compartilhar seus dados
pessoais com terceiros, de modo que estes atuem como operadores, realizando o tratamento
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo INTS.
O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja ciente de
que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar
responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade. Entretanto reintegramos nosso
compromisso com a privacidade de dados e cuidamos para que nossos parceiros sejam
aqueles que também possuem tal visão.

SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS
O INTS se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão de tais dados.
O INTS adota medidas de segurança e monitora seu sistema para verificar vulnerabilidades e
ataques para proteger seus Dados Pessoais contra divulgação não autorizada, mau uso ou
alteração.
O INTS se compromete a comunicar o usuário em caso de algum incidente de segurança dos
seus dados pessoais.
Política de Cookies INTS
O que são cookies?
Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site usa cookies, que são
pequenos arquivos baixados no seu computador, para melhorar sua experiência. Esta página
descreve quais informações eles coletam, como as usamos e por que às vezes precisamos
armazenar esses cookies. Também compartilharemos como você pode impedir que esses
cookies sejam armazenados, no entanto, isso pode fazer o downgrade ou 'quebrar' certos
elementos da funcionalidade do site.
Como usamos os cookies?
Utilizamos cookies por vários motivos, detalhados abaixo. Infelizmente, na maioria dos casos,
não existem opções padrão do setor para desativar os cookies sem desativar completamente
a funcionalidade e os recursos que eles adicionam a este site. É recomendável que você deixe
todos os cookies se não tiver certeza se precisa ou não deles, caso sejam usados para fornecer
um serviço que você usa.
Desativar cookies
Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu navegador
(consulte a Ajuda do navegador para saber como fazer isso). Esteja ciente de que a desativação
de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos outros sites que você visita. A
desativação de cookies geralmente resultará na desativação de determinadas funcionalidades
e recursos deste site. Portanto, é recomendável que você não desative os cookies.
Cookies que definimos


Cookies relacionados à conta: Se você criar uma conta conosco, usaremos cookies para o
gerenciamento do processo de inscrição e administração geral. Esses cookies
geralmente serão excluídos quando você sair do sistema, porém, em alguns casos, eles
poderão permanecer posteriormente para lembrar as preferências do seu site ao sair.



Cookies relacionados ao login: Utilizamos cookies quando você está logado, para que
possamos lembrar dessa ação. Isso evita que você precise fazer login sempre que visitar uma

nova página. Esses cookies são normalmente removidos ou limpos quando você efetua logout
para garantir que você possa acessar apenas a recursos e áreas restritas ao efetuar login.


Pedidos processando cookies relacionados: Este site oferece facilidades de comércio
eletrônico ou pagamento e alguns cookies são essenciais para garantir que seu pedido seja
lembrado entre as páginas, para que possamos processá-lo adequadamente.



Cookies relacionados a formulários: Quando você envia dados por meio de um formulário
como os encontrados nas páginas de contacto ou nos formulários de comentários, os cookies
podem ser configurados para lembrar os detalhes do usuário para correspondência futura.



Cookies de preferências do site: Para proporcionar uma ótima experiência neste site,
fornecemos a funcionalidade para definir suas preferências de como esse site é executado
quando você o usa. Para lembrar suas preferências, precisamos definir cookies para que essas
informações possam ser chamadas sempre que você interagir com uma página for afetada por
suas preferências.
Cookies de Analíticos
Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. A
seção a seguir detalha quais cookies de terceiros você pode encontrar através deste site.
Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e
confiáveis da Web, para nos ajudar a entender como você usa o site e como podemos
melhorar sua experiência. Esses cookies podem rastrear itens como quanto tempo você gasta
no site e as páginas visitadas, para que possamos continuar produzindo conteúdo atraente.
As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir o uso deste site, para que possamos
continuar produzindo conteúdo atrativo. Esses cookies podem rastrear itens como o tempo
que você passa no site ou as páginas visitadas, o que nos ajuda a entender como podemos
melhorar o site para você.
Periodicamente, testamos novos recursos e fazemos alterações subtis na maneira como o
site se apresenta. Quando ainda estamos testando novos recursos, esses cookies podem ser
usados
DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS
A Lei Geral de Proteção de Dados especifica alguns direitos para os titulares de dados pessoais,
aos quais você pode solicitar acesso a qualquer tempo. São eles:
1.
2.
3.
4.

Confirmação da existência de tratamento de dados;
Acesso aos dados
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a LGPD;
5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição;
6. Eliminação de Dados pessoais tratados com o consentimento do titular;
7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;

8. Informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
9. Revogação do consentimento.
COMO ENTRAR EM CONTATO COM O INTS
Se você deseja exercer algum dos seus direitos em relação aos seus dados pessoais ou queira
dirimir alguma dúvida sobre este assunto, você pode entrar em contato conosco através do
e-mail encarregado@ints.org.br ou preenchendo o formulário disponibilizado no portal da
privacidade
Compromisso do Usuário
O usuário se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que o INTS
oferece no site e com caráter enunciativo, mas não limitativo:
A) Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa fé à ordem pública;
B)
Não difundir propaganda ou conteúdo de natureza racista, xenofóbica, ou apostas
online, jogos de sorte e azar, qualquer tipo de pornografia, de apologia ao terrorismo ou
contra os direitos humanos;
C) Não causar danos aos sistemas físicos (hardwares) e lógicos (softwares) do INTS, de seus
fornecedores ou terceiros, para introduzir ou disseminar vírus informáticos ou quaisquer
outros sistemas de hardware ou software que sejam capazes de causar danos anteriormente
mencionados.
ALTERAÇÕES PARA ESTE AVISO DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar este Aviso de Privacidade a qualquer momento, em
decorrência de eventual atualização legal e normativa. Portanto, é recomendável que o
usuário e visitante revisitem este documento com frequência.
As alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no
Website do INTS. Quando realizadas alterações, os usuários serão notificados. Ao utilizar o
serviço ou fornecer informações pessoais após eventuais modificações, o usuário e visitante
demonstram sua concordância com as novas normas.

Mais informações
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo que
você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os cookies ativados,
caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site.
Esta política é efetiva a partir de Agosto/2022.

