POLÍTICA DE
PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

A FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE SERGIPE-FEES
valoriza a privacidade de seus associados, fornecedores
e colaboradores e apresenta sua Política de Privacidade
para demonstrar seu compromisso com a proteção
de dados pessoais, nos termos a Lei Geral de Proteção
de Dados, n. 13.709/2018 e da Resolução CD/ANPD
nº 2/2022 e para explicar ao titular quais dados são
coletados, como são coletados, qual o tratamento feito,
a forma de armazenamento, as hipóteses de
compartilhamento com terceiros, entre outras
informações essenciais em relação à privacidade dos
dados pessoais.
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CONCEITOS
CONTROLADOR: quem toma as
decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais - FEES

TITULAR DOS DADOS: associados ou
não que utilizam os serviços fornecidos
gratuitamente
pela
FEES
e
fornecedores,
empregados
e
fornecedores com os quais existe
contrato ou relação jurídica;

DADOS PESSOAIS: são quaisquer
informações fornecidas e/ou coletadas
pela FEES, por qualquer meio, ainda que
públicos, como, nome, nacionalidade,
estado civil, profissão, etc

OPERADOR: aquele que realiza o tratamento
de dados pessoais em nome do controlador FEES

ENCARREGADO DOS DADOS PESSOAIS:
aquele que atua como canal de comunicação
entre instituição, os titulares dos dados e a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) - FEES

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: 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.

Os Dados Pessoais não incluem
telefone comercial, número de celular
comercial, endereço comercial, e-mail
comercial.

FINALIDADE: o objetivo, o propósito que
a FEES deseja alcançar a partir de cada
ato de tratamento das informações
pessoais.

BASE LEGAL: fundamentação legal que
torna legítimo o tratamento de dados
pessoais
para
uma
determinada
finalidade prévia por parte da FEES.

NECESSIDADE justificativa pelo qual é
estritamente
necessário
coletar
dados
pessoais, para atingir a finalidade, evitando-se
a coleta excessiva.

CONSENTIMENTO: autorização expressa
dada pelo titular do dado pessoal para que a
FEES trate seus dados pessoais para uma
finalidade previamente descrita, na qual a
base legal necessária para o ato demande a
autorização expressa do titular.

DOS DADOS PESSOAIS
SOLICITADOS PELA CASA ESPÍRITA
1. Nome (se for de criança, os dados dos responsáveis)

DADOS COLETADOS

2. CPF
3. Endereço completo
4. E-mail e telefone
1. Para

organização

do

quadro

de

associados

e

cumprimento das obrigações estautárias;

FINALIDADE DE
USO/
TRATAMENTO DE
DADOS

2. Para organização dos fornecedores e prestadores de
serviços comuns da entidade;
3. Para cumprimento da legislação trabalhista em relação
aos empregados;
4. Para prestar o atendimento espiritual e fraterno ao
frequentador, associado ou não;
5. Para organizar os grupos de trabalho, de apoio ao
necessitado. estudos doutrinários e palestras da FEES;
6. Para emissão de recibos de pagamentos recebidos;
7. Para que seja liberado acesso à rede WIFI a
dispositivos móveis de visitantes da FEES.

BASE LEGAL
COMUM

Consentimento do Titular e Interesse legítimo da FEES
1. Para uso de nome e e-mail para a FEES retornar meu
contato/

CONSENTIMENTO

pedido

de

informações

e

prestar

esclarecimentos.
2. Para uso de nome e e-mail para que o titular possa ter
acesso login aos serviços fornecidos pela FEES.

DA COLETA E TRATAMENTO
O Usuário está ciente de que fornece seus dados de forma consciente e
voluntária por meio de formulários de cadastro, ou por meio dos sites
operados pela FEES ou ainda, por meio de contrato de prestação de serviços.
Quando o Usuário realiza cadastro e/ou preenche formulários oferecidos
pela FEES, inclusive nos sites por ela operados, determinados Dados
Pessoais solicitados serão mantidos em sigilo e serão utilizadas apenas
para os propósitos indicados nesta Política de Privacidade.

DO ARMAZENAMENTO
A FEES, quando se trata de armazenamento de dados pessoais:
armazena as informações coletadas em servidores próprios ou
por ela contratados em nuvem pelos fornecedores de serviços
contratados;
utiliza os meios razoáveis e legalmente requeridos para preservar
a privacidade dos dados coletados.
quando necessário, utiliza os métodos padrão e de mercado para
criptografar e anonimizar os dados coletados;
possui proteção contra acesso não autorizado a seus sistemas;
somente autoriza o acesso de pessoas previamente estabelecidas
ao local onde são armazenadas as informações coletadas;

DO COMPARTILHAMENTO
A FEES poderá poderá compartilhar ou divulgar os dados pessoais coletados de
terceiros nas seguintes situações e nos limites autorizados pela lei:
I. Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento, desenvolvimento
de serviços, segurança e gerenciamento de risco;
II. Para fins de entrega do serviço contratado com a FEES;
III.Quando necessário para cumprir uma obrigação legal,

determinação de

autoridade competente ou decisão judicial;
IV. Se houver o compartilhamento de dados com terceiros, especificar
quais são os terceiros e qual é a finalidade do compartilhamento.

DOS DADOS DE
CRIANÇA E ADOLESCENTE
A FEES tem uma preocupração especial com essa categoria de usuários. Assim, realizamos o
tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes, pautando-se pelo seu melhor
interesse, visando sua segurança e proteção. Colhemos o consentimento específico e em
destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento referido acima
quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma
única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser
repassados a terceiro sem o consentimento para esse fim.
Garanntimos que as informações aos titular são fornecidas de maneira simples, clara e
acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais
e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a
proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao
entendimento da criança.

DA RETENÇÃO DOS DADOS
A FEES reterá informações dos titulares de dados somente pelo período da
finalidade para as quais aquelas informações foram tratadas, incluindo a
segurança do processamento, com obrigações jurídicas e regulamentares
(por

exemplo,

auditoria,

contabilidade

etc),

litígios

quanto

ao

processamento, e para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações
judiciais.
O titular de dados poderá solicitar a exclusão dos dados por meio de
solicitação direta a ser enviada pelo endereço de e-mail [disponível no site] ou
telefone [disponível no site].

O Titular dos dados fica ciente de que a exclusão das
informações essenciais para gestão de sua conta junto à FEES
implicará no término de seu cadastro, com consequente
cancelamento dos serviços então prestados.

ATENÇÃO!
Aqueles que entram em contato com as informações se comprometem a
manter sigilo absoluto.

A quebra do sigilo acarretará responsabilidade

civil e o responsável será responsabilizado nos moldes da legislação
brasileira.

DOS DIREITOS DO TITULAR
Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais, a FEES respeita e garante ao Titular dos Dados, a possibilidade de apresentação de
solicitações baseadas nos seguintes direitos:

A CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO;

O ACESSO AOS DADOS;

A CORREÇÃO DE DADOS INCOMPLETOS, INEXATOS OU DESATUALIZADOS;
A ANONIMIZAÇÃO, BLOQUEIO OU ELIMINAÇÃO DE DADOS DESNECESSÁRIOS,
EXCESSIVOS OU TRATADOS EM DESCONFORMIDADE;
A PORTABILIDADE DE SEUS DADOS A OUTRO FORNECEDOR DE SERVIÇO OU
PRODUTO, MEDIANTE REQUISIÇÃO EXPRESSA PELO TITULAR;

A ELIMINAÇÃO DOS DADOS TRATADOS COM CONSENTIMENTO DO USUÁRIO;
INFORMAÇÕES SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM ENTIDADES
PÚBLICAS E PRIVADAS;
A ORIENTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO FORNECER O
CONSENTIMENTO DE COMPATILHAMENTO DE DADOS E AS CONSEQUÊNCIAS,
EM CASO DE NEGATIVA;
A REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO;

A FEES se coloca a disposição para cumprimento dos direitos dos
titulares de dados por meio solicitação do titular a ser enviada pelo
endereço de e-mail ou telefone ambos disponíveis no site.

DO USO DE SITES E APPS
Ao acessar e/ou utilizar o site/ aplicativo/ software da FEES, o Usuário declara
ter no mínimo 18 (dezoito) anos e ter capacidade plena e expressa para a
aceitação dos termos e condições desta Política de Privacidade e do Termo
de Consentimento para todos os fins de direito. Caso o Usuário não se
enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda que em parte,
com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade, não
deverá acessar e/ou utilizar quaisquer serviços oferecidos pela FEES.

A FEES adota os melhores esforços, no sentido de preservar a
privacidade dos dados dos Usuários.
Entretanto, nenhum site é totalmente seguro e a instituição não pode
garantir integralmente que todas as informações que trafegam nas Páginas
não sejam alvo de acessos não autorizados perpetrados por meio de
métodos desenvolvidos para obter informações de forma indevida.
Por esse motivo, nós incentivamos os Usuários a tomarem as medidas
apropriadas para se protegerem, como, por exemplo, mantendo
confidenciais todos os nomes de usuário e senhas criados.

DOS "COOKIES"
Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus
dispositivos, quando você visita as Páginas da FEES. Geralmente, um cookie
contém o nome do site que o originou, seu tempo de vida e um valor, que é
gerado aleatoriamente.
A FEES utiliza cookies para facilitar o uso e melhor adaptar as Páginas aos seus
interesses e necessidades, bem como para compilar informações sobre a
utilização dos sites e serviços, auxiliando a melhorar seus conteúdos e a
experiência do usuário. Se o Usuário não aceite alguns cookies das Páginas
da FEES certos serviços poderão não funcionar de maneira ideal.

Esses cookies nos ajudam a entender como os visitantes

NECESSÁRIOS

interagem com as Páginas da FEES, fornecendo informações
sobre as áreas visitadas, o tempo de visita ao site e quaisquer
problemas encontrados, como mensagens de erro.
Esses cookies permitem que as nossas Páginas se lembrem de

FUNCIONAIS

suas escolhas, para proporcionar uma experiência mais
personalizada.
Esses cookies são utilizados para fornecer mais conteúdo
relevante e do interesse dos Usuários. Podem ser utilizados

MARKETING

para apresentar publicidade mais direcionada ao usuário.
Também, permitem a medição da eficácia de uma campanha
publicitária da nossa instituição. Ainda, esses cookies podem
ser utilizados para indicar às Páginas da FEES para os sites
que o Usuário visitou.

DOS CONTATOS
A FEES, através de seu ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DOS DADOS
PESSOAIS, coloca-se à disposição para solução de quaisquer dúvidas ou
solicitações dos titulares de dados pelo endereço de e-mail ou telefone,
disponíveis no site.

DA REVISÃO DA POLÍTICA
Caso a FEES modifique a presente política, tais alterações serão publicadas no
site, bem como, sempre que possível, será informado para o titular de dados
através de e-mails cadastrados nos nossos banco de dados.

DO FORO E APLICAÇÃO DA POLÍTICA
Esta Política será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis da
República Federativa do Brasil, especialmente a Lei nº 13.709/2018 e Resolução
CD/ANPD nº 2/2022, independentemente das Leis de outros estados ou Países,
sendo competente o foro de domicílio do Usuário para dirimir qualquer dúvida
decorrente deste documento.
Aracaju/SE, 12 de junho de 2022.
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE SERGIPE
PRESIDENTE

