Política de Privacidade do Sistema Ocepar
Prêmio Ocepar de Jornalismo
É política do Sistema Ocepar respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação
que possamos coletar em nossos sites. Solicitamos informações pessoais apenas quando
realmente necessário, sempre por meios justos e legais, com o seu conhecimento.

Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer o serviço
solicitado ou, ainda, caso você participe de eventos promovidos pelo Sistema Ocepar, pelo
tempo necessário aos processos de prestação de contas junto aos órgãos de controle.
Quando armazenamos dados, os protegemos dentro de meios comercialmente aceitáveis
para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados.

Não compartilhamos informações de identificação pessoal com terceiros, exceto quando
exigido por lei ou em atenção aos princípios da publicidade e transparência, dentro das rotinas
de controle que nos são impostas. Você é livre para recusar a nossa solicitação de
informações pessoais, entendendo que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços
desejados.

Esta política de privacidade pode sofrer alterações e estará sempre em sua versão mais
atualizada neste site. É recomendado que você visite esta página sempre que tiver dúvidas,
para ter acesso à versão adequada. Você também poderá entrar em contato conosco através
do nosso canal de atendimento “Fale Conosco”.

Alertamos que se você não concorda com o conteúdo desta política, não é recomendável
baixar nossos materiais e nem utilizar quaisquer de nossos serviços.

Coleta de dados
A coleta dos dados é feita por meio de formulário de inscrição, ações de networking e/ou
conteúdos oferecidos exclusivamente mediante inscrição do usuário. Os dados coletados são:
•
•

Nome autor principal
Nome coautores

•
•
•
•
•

Número do Registro Profissional
Telefone
Celular
E-mail
Data publicação/veiculação

Alguns dados de navegação são coletados anonimamente por meio do software Google
Analytics, como endereço de IP, localização geográfica, tipo de navegador, duração da visita,
páginas visitadas, entre outras medições disponíveis na ferramenta.

Podemos avaliar, ler, analisar ou excluir as mensagens trocadas dentro da plataforma por
questões de segurança, melhoria de serviços, apoio ao cliente e boas práticas de uso.

Uso das informações
Os dados coletados têm a finalidade de permitir análises internas da empresa, bem como
facilitar o acesso e comunicação da empresa com os seus utilizadores ou, ainda, subsidiar os
processos de prestação de contas do SESCOOP/PR.

Não serão fornecidos dados para nenhuma empresa terceira, nenhuma mensagem será lida
ou analisada para fins comerciais e publicitários. O uso de dados é de exclusividade do
Sistema Ocepar (SESCOOP/PR, OCEPAR e FECOOPAR).

Os dados pessoais serão armazenados pelo tempo que forem necessários para cumprir com
as finalidades para as quais foram coletados, pelo tempo exigido em lei e para preservação
do legítimo interesse das Entidades que se submetem a esta Política.

Da proteção dos dados pessoais
O Sistema Ocepar, reconhece a importância de garantir a segurança dos dados pessoais e a
necessidade de atender às normas contidas na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/2018), motivo pelo qual submetem-se ao cumprimento dos deveres e obrigações
referentes à proteção de dados pessoais e se compromete a tratar os Dados Pessoais
coletados de acordo com a legislação vigente, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 12.965,
de 23 de abril de 2014 e Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016 (“Marco Civil da Internet”),
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”).

O Sistema Ocepar toma as medidas necessária para evitar e prevenir o uso não autorizado,
a divulgação, a perda acidental, a destruição ou a danificação dos dados pessoais, incluindo

a adoção de medidas técnicas, administrativas e de segurança apropriadas, bem como limita
o acesso e manipulação dos dados pessoais apenas às equipes que necessitem ter
conhecimento desses dados para que o objeto do projeto seja cumprido.

Links Externos
A plataforma pode conter links para websites e redes externas. Se você acessar algum desses
links, lembramos que os mesmos têm as suas próprias práticas de privacidade e que não
somos responsáveis por essas políticas. Consulte as políticas de cada site antes de enviar
quaisquer dados pessoais.

Cancelamento
Se você desejar retirar suas informações de cadastro, ou até mesmo remover suas
informações do nosso banco de dados, basta registrar sua solicitação em nosso portal:
https://faleconosco.somoscooperativismo.coop.br/portal-pr

Contato para dúvidas
Se você tiver mais alguma dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações
pessoais, entre em contato conosco pelos dados de contato informados no rodapé do site.

