AVISO DE PRIVACIDADE
Para o FUNBIO, a segurança e a proteção dos dados pessoais de todas as pessoas que visitam
nosso site na internet ou que têm relação com nossas atividades são muito importantes.
Disponibilizamos o presente Aviso de Privacidade nos seguintes termos:
O FUNBIO é uma organização sem fins lucrativos legalmente constituída e responsável pelo
tratamento e proteção dos seus dados pessoais para os fins indicados no presente Aviso de
Privacidade.
Você pode entrar em
privacidade@funbio.org.br

contato

com

o

FUNBIO

pelo

endereço

de

e-mail:

Quando você acessa qualquer site na internet, portais de parcerias ou sistemas do FUNBIO, ou
fornece dados pessoais para as finalidades aqui elencadas, você aceita as práticas descritas neste
Aviso de Privacidade e autoriza expressamente o tratamento dos seus dados pessoais fornecidos
ao site ou fornecidos quando da sua visita a este site ou por qualquer outro meio. Nossa
organização informa que seus dados pessoais serão tratados de modo cuidadoso e responsável,
com a aplicação dos mais altos padrões de proteção de dados e privacidade possíveis.
O FUNBIO coleta seus dados pessoais para os fins mencionados no presente Aviso de Privacidade.
Informamos também que eles serão tratados e resguardados com base nos princípios de lealdade
e legalidade, finalidade e respeito a privacidade, adequação e proporcionalidade; inviolabilidade
da intimidade, da honra e da imagem; qualidade, consentimento ou autodeterminação informativa,
proporcionalidade; responsabilidade e segurança.
Os dados coletados pelo FUNBIO ou fornecidos para o FUNBIO são tratados de modo
estritamente confidencial, salvo nas exceções definidas na Política de Privacidade, e com as
medidas de segurança necessárias para garantir sua proteção, com o objetivo de utilizá-los para
os seguintes fins:
Objetivos Primários:
● Identificá-lo como parceiro, fornecedor, investidor, doador, contratado, beneficiário;
recipiente de bens, passagens em transportes, serviços e recursos, funcionário, bolsista, etc.
● Contato para envio de contratos, entrega de bens, recebimento de recursos e/ou serviços,
informações relevantes sobre as atividades do FUNBIO;
● Uso de sistemas em atividades relacionadas ao objeto referente à relação do FUNBIO com
o titular;
● Integração entre sistemas para o cumprimento das atividades relacionadas ao objeto
referente à relação do FUNBIO com o titular;
● Respostas a solicitações de informação, assistência e atividades relacionadas ao objeto
referente à relação do FUNBIO com o titular.
Objetivos Secundários:
•
•
•
•
•

Identificação de visitantes no momento em que fornecem informações ou conteúdos;
Contato para o envio de boletins informativos, realizações de eventos organizados pelo
FUNBIO ou terceiros que sejam seus parceiros;
Enviar notificações sobre nossos projetos;
Enviar notificações relacionadas às alterações que venham a ser feitas no presente Aviso
de Privacidade;
Fins estatísticos, sem processamento de dados pessoais;

•

Conhecimento do perfil do visitante do site e das redes sociais do FUNBIO. O FUNBIO utiliza
cookies e informações de sua navegação (sessão do browser) com o objetivo de traçar um
perfil do público que visita o site e aperfeiçoar nossos conteúdos. Durante todo este processo
mantemos suas informações em sigilo absoluto. Vale lembrar que seus dados são registrados
pelo FUNBIO de forma automatizada, dispensando manipulação humana.

Como titular dos dados pessoais que são objeto do presente Aviso de Privacidade, você tem direito
de saber quais dados pessoais armazenamos, com que objetivos os utilizamos e as condições de
uso que damos a eles. Nesse sentido, você poderá exercer seus direitos de Acesso, Retificação,
Cancelamento ou Oposição. Além disso, a qualquer momento você poderá revogar a autorização
dada necessária para o tratamento e uso de seus dados pessoais, desde que não haja relação ou
vínculo vigente com o FUNBIO.
Links para sites de terceiros
Nosso site na internet pode conter links para outros sites na internet. O FUNBIO não
revisa os Avisos de Privacidade dos mesmos, por isso não garante nem se responsabiliza por seus
conteúdos. Sugerimos que você leia atentamente a Política de Privacidade de todos
os sites que visitar na internet.
Caso não concorde que seus dados pessoais sejam utilizados conforme os fins secundários
mencionados anteriormente, favor entrar em contato conosco por meio do e-mail
privacidade@funbio.org.br
Com o objetivo de proteger seus dados pessoais do modo mais adequado possível, o FUNBIO
adotou algumas disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia
(RGDP), Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu.
Assim sendo, informamos que você tem também os seguintes direitos sobre seus dados pessoais:
● Direito de Ser Informado: Caso seus dados fiquem vulneráveis, o FUNBIO lhe informará
sobre a referida vulneração em um período de 10 dias após tomar conhecimento do fato.
● Direito de Supressão: Você poderá solicitar a supressão de seus dados quando eles já
não forem necessários para os fins para os quais foram coletados, entre outros motivos.
Você poderá exercer esses direitos a qualquer momento enviando uma solicitação ao FUNBIO por
meio do e-mail privacidade@FUNBIO.org.br
O FUNBIO se reserva o direito de alterar ou modificar o presente Aviso de Privacidade conforme
considere conveniente, como por exemplo, para acompanhar e obedecer a mudanças na
legislação sobre proteção de dados pessoais ou para cumprir disposições internas. Neste caso, o
FUNBIO disponibilizará o Aviso de Privacidade atualizado.
A versão atualizada do Aviso de Privacidade será disponibilizada ao público das seguintes formas:
● No nosso site na internet.
● Envio para o seu último endereço de e-mail a nós fornecido.
Data de aprovação: 23/02/2021
PRIVACY NOTICE

For FUNBIO, the security and protection of the personal information of all those visiting our website
or engaged in our activities is very important.
We are publishing this Privacy Notice to inform users of the following terms:

FUNBIO is a registered non-profit organization and has a responsibility to safeguard and secure all
personal information it collects for the purposes outlined in this Privacy Notice.
You can contact FUNBIO at the following e-mail: privacidade@funbio.org.br
By visiting any website, portal or system belonging to FUNBIO or its partners, or by providing
personal information for the purposes listed herein, you are agreeing to the practices described in
this Privacy Notice and authorizing the use of the data supplied to the site, or collected whilst visiting
the site, its subdomains or applications. Rest assured that your personal data will be managed with
the utmost care and responsibility, in accordance with the highest data-protection and privacy
standards.
FUNBIO collects your personal information for the purposes mentioned in this Privacy Notice. All
data will be managed and stored lawfully and in good faith, within the bounds of the organization’s
remit, respecting the legal principles of suitability, appropriateness and proportionality; the
inviolability of the user’s honor, privacy and personal image; informational consent and selfdetermination; responsibility and security.
The information collected by or supplied to FUNBIO will be managed in the strictest confidence,
unless otherwise determined in the organization’s Privacy Policy. All data will be safeguarded
appropriately and only used toward the following ends:
Primary Ends:
• To identify the user as a partner, supplier, investor, donor, person or company under
contract, beneficiary; recipient of assets, transportation costs, services and resources;
employee, grant holder, etc.
• To obtain contact information for the delivery of contracts and goods; receipt of resources
and/or services, and to send information relevant to FUNBIO’s activities and dealings with
the user;
• For use by systems engaged in activities relating to the user’s relationship with FUNBIO;
• To facilitate integration between systems engaged in activities relating to the user’s
relationship with FUNBIO;
• To answer queries, provide assistance and carry out activities relating to the user’s
relationship with FUNBIO.
Secondary Ends:
• To identify visitors entering information or content onto the site;
• To obtain contact information so FUNBIO can send newsletters and inform the user of
events organized by FUNBIO or its partners;
• To send notifications about our projects;
• To send notifications about any alterations to this Privacy Notice;
• To run analytics that do not identify the user personally;
• To build a profile of visitors to FUNBIO’s website and social media. FUNBIO uses cookies
and browser session data so that it can develop a profile of the public visiting its site. This is
done so that we can improve our content. User information is managed securely throughout
this process. Bear in mind that the processing of user data is completely automized, with no
human handling involved.
As the owner of the information discussed in this Privacy Notice, you have the right to know which
data will be stored, to what ends it is used, and under what conditions. As such, you are entitled to
exercise your rights of Access, Rectification, Cancellation and Opposition. Furthermore, provided
you have no current contractual obligation to FUNBIO, you may, at any time, deauthorize us to store
and use your personal information.

Links to third-party sites
Our site may contain links to other websites. FUNBIO does not review the Privacy Notices of other
sites and so cannot guarantee that their practices are equivalent, and is not responsible for their
content. When following these links, we suggest that you first read their respective Privacy Policies
or Notices with care.
If you do not wish to have your personal information used for the secondary ends mentioned above,
please contact us at the following e-mail address: privacidade@funbio.org.br
So that we can safeguard and secure your personal information in the most adequate way possible,
FUNBIO has adopted the European Union's General Data Protection Regulation 2016/17, issued by
the European Parliament.
As such, we draw the user’s attention to the following rights concerning how their personal
information is processed:
• The Right to be Informed: In the event of security breaches, leaks or other exposure,
FUNBIO will inform the user as to the vulnerability and its nature within the period of ten (10)
days after the event first comes to light.
• Right to Suppression: The user can request that personal data be suppressed when no
longer necessary to the ends for which it was collected, among other reasons.
These rights can be exercised at any time by written request to FUNBIO at
privacidade@funbio.org.br
FUNBIO reserves the right to revise and alter the present Privacy Notice if and when necessary, for
example, in the event of changes in the prevailing legislation on personal data processing, or in
response to internal policy. Should any changes arise, the Privacy Notice will be updated
accordingly.
A current version of the Privacy Notice will be made available for public consultation as follows:
• On our website.
• By e-mail to the most recent address in our contacts.
Date approved: 23/02/2021

