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OBJETIVO 

Apresentar a forma de coleta, armazenamento, utilização e proteção de informações de pessoas 

que de alguma forma entram em contato com o Instituto LIFE.  

 

APLICAÇÃO 

Aplica-se às pessoas que estabelecem contato, acessam ou usam formulários de registro do 

Instituto LIFE. 

 

APROVAÇÃO 

Documento aprovado pela Direção do Instituto LIFE. 

Direitos reservados pela lei de direitos autorais no Brasil e no Exterior segundo os termos 

definidos nas legislações brasileiras e estrangeira pertinente ao assunto. Qualquer forma de 

reprodução deste documento ou parte de seu conteúdo necessita de permissão expressa escrita 

pelo Instituto LIFE. 

Contatos para comentários: 

Instituto LIFE 

Rua Victor Benato, 210 – Bosque Zaninelli – Pilarzinho 

CEP: 82.120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3252-7884 

www.institutolife.org 

contato@institutolife.org 

http://www.institutolife.org/
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POLÍTICA LIFE DE PRIVACIDADE E USO DE DADOS 

No Instituto LIFE, privacidade e segurança são prioridades e nos comprometemos com a 

transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos contatos.  

Os dados pessoais obtidos através de nossos formulários não serão cedidos a terceiros. Caso haja 

necessidade de compartilhamento de informação com terceiros, o Instituto LIFE solicitará 

previamente o consentimento do interessado, indicando com quem e por qual motivo serão 

compartilhados esses dados.  

A presente Política de Privacidade estabelece como é feita a coleta de informações de clientes ou 

outras pessoas que acessam ou usam nossos formulários de registro. A base que legitima o 

tratamento dos seus dados é o consentimento que você nos dá ao enviar o formulário com seus 

dados pessoais. A qualquer tempo você poderá revogar seu consentimento e pedir exclusão de 

seus dados da nossa base, enviando um e-mail para contato@institutolife.org. 

As informações fornecidas serão utilizadas das formas descritas nesta Política, sob as normas de 

Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições consumeristas da Lei Federal 

8078/1990 e as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro aplicáveis. 

Dessa forma, o Instituto LIFE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.029.487/0001-51, no papel de 

Controlador de Dados, obriga-se ao disposto na presente Política de Privacidade. 

1. Como coletamos seus dados? 

Seus dados são coletados quando você entra em contato conosco, mostrando seu interesse em 

nosso trabalho, das seguintes formas: 

a. Quando realiza a inscrição em nosso site para recebimento da Newsletter do Instituto LIFE; 

b. Quando faz a inscrição em algum evento que organizamos ou em que colaboramos com a 

organização; 

c. Ao contatar algum membro da equipe do Instituto LIFE por e-mail, durante um evento ou 

ao ser apresentado por um terceiro; 

d. Ao realizar o preenchimento de alguma pesquisa vinculada às atividades do Instituto LIFE.  

 

mailto:contato@institutolife.org
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2. Quais dados coletamos? 

São coletados alguns dados pessoais, que podem incluir nome, endereço, número de telefone, e-

mail, organização da qual faz parte, tipo de setor da organização, função exercida.  

3. Como e por que utilizamos suas informações? 

Podemos utilizar sua informação para: 

a. Manter um registro da sua relação com o Instituto LIFE; 

b. Mantê-lo(a) informado sobre nossas iniciativas e atividades que possam ser de seu 

interesse; 

c. Enviar-lhe informações pelas quais se há demonstrado interesse ou haja sido solicitado (ex. 

Newsletter); 

4. Com quem compartilharemos suas informações? 

O Instituto LIFE nunca venderá suas informações a terceiros. É possível que sua informação seja 

compartilhada com outras instituições que colaboram conosco e que estão diretamente 

envolvidas com os projetos em que você tenha expressado interesse, com aqueles colaboradores 

com os quais desenvolvemos projetos conjuntamente para você ou sua organização através de um 

contrato estabelecido. 

Teremos acordos de proteção de dados com essas organizações, para garantir que não podem 

utilizar seus dados para outros fins sem o seu consentimento.  

5. Quais são os seus direitos? 

O artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a 

qualquer tempo: 

• Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira simplificada ou em formato 

claro e completo. 

• Acessar seus dados, podendo solicitá-los por meio eletrônico. 

• Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização caso as informações 

estejam equivocadas ou incompletas. 
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• Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 

com a legislação através da anonimização, bloqueio ou eliminação. 

• Eliminar seus dados a partir de seu consentimento registrado em e-mail. 

• Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados. 

Para exercer seus direitos, você deve entrar em contato com o Instituto LIFE por e-mail dirigido a 

contato@institutolife.org.  

De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto da 

solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais comprovações que possam 

comprovar sua identidade. Nessa hipótese, você será informado previamente. 

6. Como e por quanto tempo seus dados serão armazenados? 

Seus dados pessoais coletados pelo Instituto LIFE serão utilizados e armazenados em nossa base 

de dados enquanto o Instituto LIFE perdurar, a menos que seja solicitado expressamente por você 

o contrário. 

7. Como protegemos seus dados? 

Os colaboradores do Instituto LIFE e das organizações parceiras que entram em contato com seus 

dados pessoais têm a obrigação de aderir à Política de Privacidade e termo de confidencialidade. 

8. Alteração desta Política de Privacidade 

A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e atualizada pela última vez em: 

10/09/2021. 

Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo, principalmente 

em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso site ou em âmbito legislativo. 

Recomendamos que você a revise com frequência. 

Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação em nosso site e sempre lhe 

notificaremos acerca das mudanças ocorridas. 

Ao utilizar nossos serviços e fornecer seus dados pessoais após tais modificações, você as 

consente. 

  

mailto:contato@institutolife.org
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HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO 

Versão Data Descrição das Alterações 

1.0 10/09/2021 Emissão inicial do documento.  

 

 


