
 

 

O instituto 215 é uma organização sem fins lucrativos que promove atividades nos campos da 

educação, cultura e desenvolvimento no contexto urbano, voltadas para redução de desigualdades. 

Como uma pessoa jurídica que eventualmente coleta informações pessoais, somos regulados pela 

Lei sobre Proteção de Dados. Este documento informa sobre o que fazemos com os dados que 

coletamos e as principais regras que devem ser observadas por todos que participam das nossas 

atividades ou interajam nas nossas plataformas virtuais. 

1 – Introdução  

Para as finalidades da lei mencionada, ‘dados 

pessoais’ significa qualquer informação a partir da 

qual você pode ser identificado; isso inclui coisas 

como seu nome, e-mail, endereço, telefone, 

gênero, raça, idade.  

Importante registrar que independentemente de 

lei somos, e sempre fomos, comprometidos com a 

privacidade e transparência no tratamento de 

todos os dados coletados. 

2 - utilização e compartilhamento das 

informações pessoais  

Caso se inscreva para receber informações sobre 

atividades ou nos envie uma mensagem na seção 

“fale conosco” entendemos que você aceita rece-

ber nossos e-mails e mensagens eletrônicas. Não 

compartilhamos dados com terceiros, exceto com 

expresso consentimento. 

3 – apoiadores e parceiros 

Prezamos por parcerias condizentes com nossos 

princípios, porém não nos responsabilizamos pelas 

práticas de privacidade ou pelo conteúdo de ou-

tros sites.  

4 – divulgações exigidas por lei  

Em caso de intimações, mandados ou outras or-

dens judiciais é possível que informações pessoais 

fiquem sujeitas a divulgação.  

Nesse caso, informaremos.  

5 – seus dados, suas regras  

Seus dados ficam armazenados até a solicitação 

para excluí-los.  

Se quiser saber quais informações guardamos, cor-

rigi-las ou removê-las de nosso banco de dados, 

ou caso tenha alguma pergunta sobre esta política 

de privacidade, entre em contato.  

 

Nós nos reservamos o direito de alterar esta polí-

tica a qualquer momento.  

Entretanto, não mudaremos a forma como usamos 

suas informações pessoais sem lhe avisar com an-

tecedência e dar a chance de recusar ou evitar o 

novo uso de suas informações. 

6 – seu consentimento 

Ao utilizar nossas plataformas digitais você con-

firma que está ciente e dá seu consentimento para 

que usemos seus dados pessoais conforme estabe-

lecido nesta política de privacidade.

 


