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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

COVID SOLUTIONS COMMUNITY 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

A presente Política de Privacidade apresentará o modo como a COVID SOLUTIONS 

COMMUNITY trata, total ou parcialmente, de forma automatizada ou não, os dados 

pessoais coletados dos usuários que passam a integrar a comunidade estabelecida 

digitalmente na plataforma “Slack”. 

A Política de Privacidade da plataforma “Slack” pode ser acessada no endereço eletrônico 

https://slack.com/intl/pt-br/privacy-policy e não tem nenhuma relação com as 

informações coletadas pessoalmente pelos gestores da COVID SOLUTIONS COMMUNITY. 

Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal nº 12.965, 

de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) e com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 

Este documento fica sujeito alterações futuras, conforme necessidade de adequação a 

situações e/ou normas posteriores. 

QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO COLETADOS? 

Com a finalidade de organizar e manter registro padrão dos usuários integrantes da 

comunidade, são coletados os dados listados a seguir, através do Google Forms na hora 

da inscrição na comunidade ou posteriormente: 

- Endereço eletrônico (e-mail); 

- Nome Completo; 

- Número de telefone; 
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- Data de nascimento; 

- Tempo disponível para trabalho voluntário na comunidade; 

- Link do perfil do LinkedIn; 

- Usuário no Instagram; 

- Área de preferência no voluntariado; 

- Categoria de projeto que gostaria de trabalhar 

Reforçamos que todos os dados publicados nos canais do Slack pelo usuário 

são de sua responsabilidade e não serão considerados dados coletados pela COVID 

SOLUTIONS COMMUNITY. 

QUEM SÃO OS AGENTES DE TRATAMENTO? 

Para esclarecimento do termo “tratamento”, segue a definição conforme artigo 5º da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais: 

“toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 

referem a coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração”. 

Os controladores1 e operadores2 são todos os voluntários integrantes da organização 

da COVID SOLUTIONS COMMUNITY devidamente autorizados pelos fundadores a exercer 

tal função. 

 

 
1 “Artigo 5º. VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais;” - Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 
2 “Artigo 5º. VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador;” - Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
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COMO SÃO TRATADOS OS DADOS? 

Todos os dados serão coletados através do Google Forms e serão guardados no Google 

Drive da comunidade, permanecendo ali durante o período de vigência da COVID 

SOLUTIONS COMMUNITY. 

São utilizados por nossa gestão interna, com a finalidade de proporcionar mais suporte 

aos usuários, alocando-os em projetos conforme seus perfis. 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO 

É obrigação do USUÁRIO fornecer informações cadastrais totalmente verídicas e exatas, 

responsabilizando-se exclusiva e integralmente (em todas as searas jurídicas) por todo o 

conteúdo por si informado no item CADASTRO, mantendo atualizado e confirmado o 

endereço para entrega dos produtos encomendados. 

O usuário poderá, através de comunicação aos controladores, revogar seu consentimento 

– total ou parcialmente – em relação a dado(s) pessoal(ais) compartilhado(s) com a 

comunidade. A revogação resultará no apagamento ou limitação do dado, conforme 

solicitado pelo usuário. No entanto, há ocasiões em que esta ação poderá afetar a 

participação deste usuário na comunidade. 

Além disso, o usuário poderá, a qualquer tempo, requerer acesso aos seus dados pessoais 

armazenados pela comunidade e, ainda, se opor ao tratamento dos dados em algumas 

ocasiões. 

FORO 

Para todas as questões e litígios que venham a exigir resolução por via judicial, fica eleita 

a comarca de Itapema em Santa Catarina. 

Aplicar-se-á, integralmente, o que preveem os diplomas legais válidos em território 

nacional. 


