
 

 

 

 

POLÍTICA DE DADOS PESSOAIS - AÇÃO DE NATAL  

 

CONTROLADORA:   ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS – APAE DE JUNDIAI, organização da sociedade civil sem fins 
lucrativos, com sede na Rua Dr. Francisco Telles, nº 475 – Bairro Vila Progresso, no 
município de Jundiaí (ESP), inscrita no CNPJ/ME sob nº 50.956.440/0001-95, e-mail: 
apae@apaejundiai.com.br, neste ato representada por seu Presidente Sr. Luiz Bernardo 
Begiato, doravante denominada simplesmente “APAE”. 

A presente POLÍTICA DE DADOS PESSOAIS (doravante denominada simplesmente 
“POLÍTICA DE DADOS”) regula o tratamento dos dados pessoais dos 
PARTICIPANTES na AÇÃO DE NATAL (doravante denominada “AÇÃO”) a ser 
promovida pela APAE, sendo parte integrante do regulamento da AÇÃO, como se nele 
estivesse transcrita, de forma a complementá-lo, cujo inteiro teor os PARTICIPANTES 
declaram ter pleno conhecimento. 

Para os fins desta POLÍTICA DE DADOS, adotam-se, além das contidas neste 
instrumento, as definições estabelecidas no regulamento da AÇÃO. 

No ato da compra do cupom de sorteio, o PARTICIPANTE expressa a sua aceitação 
plena e sem reservas de todas as cláusulas e itens desta POLÍTICA DE DADOS, bem 
como do regulamento. 

I. DO OBJETO DA POLÍTICA DE DADOS  

1.1. Esta POLÍTICA DE DADOS tem por objeto a proteção dos dados pessoais dos 
PARTICIPANTES da AÇÃO e foi elaborada em conformidade com as disposições 
gerais da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais), doravante denominada simplesmente “LGPD”. 

II. DAS DEFINIÇÕES 

2.1. Para fins da presente POLÍTICA DE DADOS e de acordo com a Lei nº 13.709/2018, 
os termos abaixo terão os seguintes significados: 



 

 

(a) “DADO PESSOAL” significa qualquer informação relacionada à pessoa 
natural identificada ou identificável. 

(b) “TRATAMENTO” significa 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. 

(c) “CONTROLADOR” ou “APAE” significa a pessoa a quem competem as 
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

(d) “PARTICIPANTE” pessoa natural que adquiriu um ou mais cupons para 
participar do sorteio que será promovido pela APAE.  

III. DA DECLARAÇÃO DA APAE  

3.1. A APAE declara que envidará os melhores esforços para garantir que os dados 
pessoais dos PARTICIPANTES sejam tratados em conformidade com os termos da 
LGPD, assegurando, ainda, que manterá os dados em sigilo e salvaguardados, cujo 
tratamento dos mesmos será realizado com a finalidade específica de consecução da 
AÇÃO.  

IV. DO CONSENTIMENTO DO TITULAR PARA O TRATAMENTO DE DADOS 

4.1. O PARTICIPANTE declara-se ciente das informações e dados pessoais coletados 
quando da aquisição do cupom fornecido pela APAE para possibilitar sua participação 
na AÇÃO, manifestando seu consentimento livre e expresso com relação à coleta, uso, 
divulgação e quaisquer outras formas de tratamento de seus dados pessoais, conforme 
estabelecido nesta POLÍTICA DE DADOS e para os estritos fins aqui definidos. 

4.1.1. O PARTICIPANTE declara-se ciente, ainda, que APAE é uma organização da 
sociedade civil sem fins lucrativos, a qual tem por principal fonte de captação de renda 
as doações feitas por particulares, de modo que o PARTICIPANTE consente que seus 
dados pessoais também sejam tratados pelos setores de captação de recursos da APAE, 
para a estrita finalidade de obter doações futuras.  

V. DOS DIREITOS DO TITULAR 



 

 

5.1. Os PARTICIPANTES têm direito de obter da APAE, em relação aos dados 
pessoais de sua titularidade, a qualquer momento e mediante requisição escrita a ser 
encaminhada ao e-mail indicado na qualificação acima, o seguinte: 

(a) acesso a quais dados pessoais de sua titularidade estão na posse da 
APAE; 

(b) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

(c) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD; e 

(d) revogação do consentimento nos termos da Cláusula 8.1. 

5.1.1. Recebida a solicitação, a APAE aplicará os melhores esforços para adoção das 
medidas necessárias dentro dos prazos indicados na LGPD e demais normas 
pertinentes, para atender o pedido do titular dos dados pessoais e dentro de suas 
possibilidades. 

VI. DOS DADOS COLETADOS 

6.1. Os dados pessoais serão coletados no ato da compra do cupom, quando da 
inserção dos dados no canhoto do mesmo pelo PARTICIPANTE. A APAE informa que 
os dados a serem coletados são: 

(a) Nome;  

(b) RG; 

(c) CPF; 

(d) Telefone; e 

(e) E-mail. 

6.1.1. Nenhum outro dado pessoal será solicitado pela APAE no ato da compra do 
cupom. Caso venha a ser solicitado ao PARTICIPANTE qualquer dado adicional, este 
deverá comunicar imediatamente o ocorrido à APAE, por meio de comunicação 
eletrônica a ser encaminhada ao e-mail indicado na qualificação acima.   

VII. DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E SIGILO DE DADOS 



 

 

7.1. A APAE adotará  medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a 
proteger os dados pessoais tratados por esta em razão da AÇÃO, bem como armazená-
los em banco de dados absolutamente seguro, seja na nuvem, em servidor ou em 
sistema interno (os quais igualmente deverão estar em conformidade com a LGPD e 
com as especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Governo Federal), declarando estar em conformidade 
com a LGPD e que tem estabelecidos procedimentos internos para registro do correto e 
legal tratamento de dados pessoais, inclusive no que se refere ao adequado controle de 
acesso e transparente identificação do perfil dos credenciados, garantindo 
rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios 
ou falhas.  

VIII. DA REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO 

8.1. O PARTICIPANTE poderá, a qualquer momento, requerer a revogação do 
consentimento dado para o tratamento dos dados pessoais, mediante o envio de 
simples comunicação escrita nesse sentido, por meio eletrônico. No entanto, fica 
ratificado o tratamento realizado nos dados pessoais sob amparo do consentimento 
anteriormente manifestado.  

IX. DO TÉRMINO DA AÇÃO 

9.1. Ao término da AÇÃO, os dados pessoais serão eliminados, ficando autorizado, 
contudo, a conservação para as seguintes finalidades: 

(a) cumprimento de obrigações legais previstas na lei;  

(b) para o exercício de direitos em processo judicial, administrativo ou 
arbitral; ou 

(c) para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiros. 

X. DAS ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE DADOS 

10.1. A APAE se reserva o direito de atualizar esta política de dados a qualquer tempo 
em razão de mudanças na forma como os dados pessoais serão tratados, desde que em 
estrita observância à LGPD e/ou demais regulamentos correlacionados. 

 

 


