
Política de Privacidade 
Política de privacidade para o site da Fundação Gol de Letra 
(21 de julho de 2017) 

O website da Fundação Gol de Letra (“Site”) e todas as informações e materiais nele contidos são                 
administrados pela Fundação Gol de Letra, uma associação civil sem fins lucrativos, com escritórios registrados               
na Rua Carlos Seidl, n° 1141 – Caju, Rio de Janeiro/RJ – CNPJ 02.820.605/0002-35 e na Avenida Nova                  
Cantareira, n°5078 Tucuruvi – São Paulo/SP – CNPJ 02.820.605/0001-54. Para entrar em contato conosco,              
acesse o endereço www.goldeletra.org.br/contato 

Os termos e condições expressos a seguir (a “Política de Privacidade”) aplicam-se em conjunto com as               
Normas Comunitárias, as quais abrangem as interações entre os usuários e o site. 

Consentimento 
A Fundação Gol de Letra compromete-se a assegurar a privacidade de todos os seus usuários. A presente                 
Política de Privacidade rege todas as páginas do site. Tal Política não se aplica às páginas hospedadas por                  
outras de organizações relacionadas ou de terceiros. O site poderá estabelecer links (ligações) com sites de              
terceiros; porém, esses outros sites poderão ter suas próprias políticas de privacidade. 

Ao utilizar este site, você estará consentindo com os termos desta Política de Privacidade. A Fundação Gol de                  
Letra poderá eventualmente modificar os termos desta Política de Privacidade. Caso tais alterações sejam              
efetuadas, poderemos colocar avisos no site para que você esteja ciente das modificações. Seu uso contínuo                
deste site estará submetido às eventuais alterações desta Política de Privacidade. 

Que tipo de informações coletamos e armazenamos? 

O tipo e a quantidade de informações que recebemos e armazenamos depende de como você usa o site. Você                   
pode acessar a maioria das páginas sem nos dizer quem você é e sem revelar qualquer informação pessoal.                  
Quando os usuários visitam o site, nossos servidores coletam informações dos registros anônimos. Essas              
informações são usadas para criar estatísticas agregadas sobre, por exemplo, quando o site é acessado, sobre                
que páginas direcionam os visitantes ao site, sobre o tipo de navegador que os visitantes utilizam e sobre as                   
páginas visualizadas. As estatísticas nos ajudam a entender como o site é usado, fornecendo informações               
valiosas para que o aprimoremos no futuro. 

Não coletamos informações pessoais (tais como nome, endereço, número de telefone ou endereço de e-mail)               
no site, a menos que você escolha fornecê-los (por exemplo, quando você manifesta interesse em doar para a                  
Instituição, ou se torna assinante da Newsletter, que são as nossas atualizações via e-mail). 

Como usamos as informações coletadas? 

As informações pessoais que você optou em fornecer serão retidas pela Fundação Gol de Letra e por seus                  
provedores em um ambiente seguro; serão mantidas confidenciais e criptografadas e somente serão usadas              
para os propósitos pelos quais foram fornecidas, a menos que um propósito diverso tenha sido esclarecido no                 
site ou que precisemos cumprir com nossas obrigações legais. Por exemplo, as informações fornecidas com o                
propósito de fazer uma doação serão usadas para processar tal doação, e as informações pessoais fornecidas                
como manifestação de interesse em receber nossas newsletter serão usadas para envio de tal newsletter.  

. 

Compartilhamento de suas informações pessoais 

As informações que você fornece não serão vendidas nem alugadas ou compartilhadas com terceiros, a menos                
que tenhamos sua permissão para isso ou que sejamos obrigados por lei a revelar tais informações, nas                 
seguintes circunstâncias: 

1. Hospedagem e processamento: O site é hospedado por um provedor terceirizado; portanto, quaisquer dados              
pessoais que você fornecer através do site poderão ser processados por esse provedor. Poderemos utilizar também                
outros provedores terceirizados para processar seus dados pessoais. Por exemplo, poderão ser processadas por              
terceiros as informações pessoais referentes à sua manifestação às doações feitas em seu nome à Fundação Gol                 
de Letra; terceiros também poderão processar e encaminhar as informações de usuários que optarem por assinar                
nossas atualizações via e-mail. Todos esses provedores terceirizados somente processarão suas informações            
pessoais para a Fundação Gol de Letra e estarão submetidos a condições legais estritas de confidencialidade. 

2. Ao processar pagamentos e para evitar fraudes: Os dados de seu cartão poderão ser revelados a bancos ou a                   
outras instituições financeiras pertinentes a fim de efetuar pagamentos. Em caso de suspeita de transação               
fraudulenta, seus dados poderão ser mais amplamente revelados com o único propósito de realizar verificações               
adicionais (por exemplo, revelando-os a um órgão de verificação de crédito). 

Uso de cookies 

Um cookie é um pequeno arquivo de texto contendo informações que são transmitidas pelo site para o disco                  
rígido de seu computador a fim de que o site possa reconhecê-lo. Normalmente, um cookie contém o nome do                   

http://www.goldeletra.org.br/contato


domínio da internet de onde o cookie provém, o “tempo de vida” do cookie, e um valor, geralmente um número                    
exclusivo, gerado aleatoriamente. 

Os usuários têm a oportunidade de configurar seus dispositivos para aceitarem todos os cookies, para               
notificá-los quando um cookie é emitido ou para nunca receberem cookies. Se quiser restringir ou bloquear o                 
uso de cookies, você poderá configurar seu navegador para isso.  

Acesso às suas informações pessoais 

Você poderá obter o direito de acesso às informações pessoais que guardamos sobre você, a fim de corrigir tais                   
informações ou, em alguns casos, de contestar nosso processamento das informações, segundo as leis sobre               
privacidade de dados. Caso você queira exercer algum desses direitos ou tenha quaisquer dúvidas sobre essa                
política, entre em contato com: 

 

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA 

 

Rua Carlos Seidl, n° 1141 
Caju, Rio de Janeiro 
CEP: 20931-004 
Tel:(21) 3895-8998 

Avenida Nova Cantareira, n°5078  
Tucuruvi – São Paulo/SP 

CEP: 02340-002 
Tel:(11) 2206-5520 

 

                                  Ou acesse o endereço www.goldeletra.org.br 

 

 


