
1 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Tricontinental ("Tricontinental", "nós", "nosso", "nós") está empenhado em proteger a 
privacidade e segurança dos dados de seus usuários do site e conteúdos dos contribuintes. Nós 
queremos que você entenda como coletamos e usamos informações de nosso site para que você 
possa interagir com a gente com confiança. 

Esta Política de Privacidade não se aplica a qualquer informação coletada fora do Site, incluindo                             
offline ou através de outros meios (por exemplo, por telefone ou por correio), salvo indicação em                               
contrário abaixo. 

Ao utilizar o nosso site (“Site”), você aceita e concorda com as práticas desta Política de 
Privacidade descritas. 

 

Informações que coletamos 

Quando você usa nosso site, podemos coletar e usar informações pessoais identificáveis sobre 
você, bem como outras informações. “Informações pessoalmente identificáveis” incluem seu 
nome, endereço, endereço de e-mail e outras informações semelhantes que podem ser usadas 
para identificar você. Também podemos coletar informações de uso, que são informações 
geradas automaticamente enquanto você navega pelo nosso site. Mais especificamente, quando 
você usa nosso site, podemos coletar as seguintes informações: 

●   Detalhes de suas visitas ao nosso site e os recursos que você acessa, incluindo, 
mas não  limitado a isso, dados de tráfego, dados de localização, weblogs e outros 
dados de comunicação, incluindo seu endereço IP, tipo de navegador, data e vez 
que você acessou ou saiu do site, e quais páginas você visualizou. Atualmente, 
nosso site não usa cookies, pixel tags (também conhecidos como "web beacons"), 
ou outras tecnologias para coletar informações sobre seu uso geral da 
internet.Veja a seção abaixo chamada "Como usamos as tecnologias de 
rastreamento" para entender mais. 

● Informações que você nos fornece diretamente preenchendo formulários em nosso 
Sste, se qualquer um, que pode incluir seu nome, endereço de e-mail, endereço, 
telefone número ou outra informação. 

● Informações fornecidas para nós quando você se comunica conosco por qualquer 
motivo, incluindo informações fornecidas por você nos e-mails que você nos 
envia. 

 

 



Como usamos as tecnologias de rastreamento 

Nós e/ou nossos fornecedores, consultores, agentes e outros prestadores de serviços 
(coletivamente, “provedores de serviços”) podem coletar e armazenar suas informações de uso 
em arquivos de log, bem como através do uso de cookies, tags de pixel, scripts incorporados e 
outras tecnologias de rastreamento já existentes ou desenvolvidos posteriormente (“Tecnologias 
de Rastreamento”). 

Cookies 

Um “cookie” é um pequeno arquivo que é enviado para o seu computador quando você visita um 
site. Quando você visita o site novamente, o cookie permite que o site reconheça seu navegador. 
Cookies podem armazenar as preferências do usuário e outras informações. Você pode redefinir 
seu navegador para recusar todos os cookies ou para indicar quando um cookie está sendo 
enviado. Tenha em mente, no entanto, que alguns dos recursos ou serviços do site podem não 
funcionar adequadamente sem cookies. 

Tags de pixel 

Uma tag de pixel é um tipo de tecnologia colocada em um site ou no corpo de um email com a 
finalidade de rastrear atividades em sites, ou quando e-mails são abertos ou acessados, e é 
frequentemente usado em combinação com cookies. 

 

Embora usemos cookies e pixel tags, não é nossa intenção rastrear nossos usuários em websites 
ou ao longo do tempo. 

 

"Não rastrear" solicitações 

Nosso site atualmente não responde a “não rastrear” ou sinais similares. 

 

Uso de suas informações 

Usamos as informações que coletamos de você principalmente para nos permitir fornecer nossos 
serviços da melhor maneira possível. Além disso, suas informações podem ser usadas para 
seguintes finalidades: 

● Fornecer a você, inclusive através do seu endereço de e-mail, informações relacionadas à 
nossos serviços; 

● Enviar carta semanal para você através do seu email; e 
● Administrar o nosso site, inclusive monitorando e analisando o engajamento do usuário 

com os padrões de tráfego e uso do site. 

 



Segurança 

Utilizamos procedimentos físicos, eletrônicos e gerenciais comercialmente adequados para 
salvaguardar e proteger as informações que coletamos em nosso site. Esses procedimentos 
incluem, mas não estão limitados a firewalls, criptografia, detecção de invasão e monitoramento 
de sites. Nós também limitamos o acesso a qualquer informação pessoal identificável que 
recebemos para as pessoas envolvidas pelo Tricontinental que precisam acessar essas 
informações para seus trabalhos. Contudo, nenhum procedimento de proteção de dados é 
totalmente infalível. Como resultado, enquanto nos esforçamos para proteger suas informações 
pessoalmente identificáveis, não podemos garantir que elas serão 100% seguras. A sua 
transmissão dos seus dados para o nosso site é feita inteiramente por sua conta e risco. 

Compartilhando suas informações 

Podemos compartilhar suas informações pessoais da seguinte forma: 

Podemos compartilhar suas informações pessoais com terceiros confiáveis para: 

● Compilar estatísticas e relatórios sobre o nosso público e os usuários de nossos sites, 
produtos e serviços; e 

● Fornecer avisos baseados em juros para você direcionados aos interesses identificados 
através de suas atividades no site. 

Esses terceiros têm acesso a informações pessoais, conforme necessário, para funções, mas eles 
não estão autorizados a usá-lo para outros fins. Nós não vendemos ou alugamos informações 
pessoais coletadas através de nosso dite para qualquer pessoa. 

Quando você nos fornece informações pessoais, também podemos usar e compartilhar seus 
dados pessoais, informações para entrar em contato com você, inclusive via e-mail, para 
agradecer por fornecer sua solicitação, realizar pesquisas de satisfação, ou para outros fins 
administrativos relacionados ao seu pedido. 

Outras circunstâncias: podemos divulgar suas informações pessoais a terceiros se estão 
envolvidos em uma fusão, aquisição ou venda de qualquer ou todos os nossos negócios e/ou 
ativos para terceiros, ou se acreditarmos de boa fé que a divulgação é necessária para: 

● cumprir as leis, regulamentos e processos legais aplicáveis (como uma intimação), ou 
solicitação de governo executável; 

● aplicar os Termos de Serviço aplicáveis, incluindo a investigação de potenciais violações 
desses Termos, ou para detectar, prevenir ou, de outra forma, tratar de fraude, segurança 
ou questões técnicas; e 

● proteger contra danos aos direitos, propriedade ou segurança do Tricontinental, nossa 
autores, funcionários, diretores, assinantes ou o público, conforme necessário ou 
permitido por lei. 



Websites de Terceiros 

Nosso site pode conter links para outros sites, incluindo os de terceiros ou empresas parceiros. 
Enquanto procuramos nos vincular apenas a sites que compartilham nossos altos padrões e 
respeito por privacidade, não podemos ser responsáveis pelas práticas de privacidade que outros 
sites usam. Acessando outros sites ou aplicativos de terceiros através do nosso site, você está 
consentindo aos termos e políticas de privacidade desses sites. É possível que outras partes 
possam coletar informações pessoalmente identificáveis sobre suas atividades on-line ao longo 
do tempo e em diferentes sites quando você usa o nosso site. 

Visitantes Internacionais e o Escudo de Privacidade 

Nosso site é hospedado e operado na Índia e nos Estados Unidos (“EUA”). Ao usar o site, você 
está concordando com a transferência de suas informações pessoais para a Índia e os EUA. E se 
você está acessando nosso site de fora da Índia ou dos EUA, por favor, esteja ciente de que a lei 
indiana ou a lei dos EUA não pode oferecer as mesmas proteções de privacidade que a lei de sua 
jurisdição. 

Revisão e correção de suas informações 

Você pode revisar e editar as informações que coletamos sobre você a qualquer momento 
contatando-nos nos endereços abaixo. Se sua informação foi compartilhada com um terceiro 
como descrito em outra parte desta Política de Privacidade, então esse terceiro recebeu sua 
própria cópia dos seus dados. Se você foi contatado por um desses terceiros e deseja para corrigir 
ou excluir suas informações, entre em contato diretamente com elas. 

Direitos de privacidade da Califórnia 

A lei da Califórnia permite que os moradores da Califórnia perguntem às empresas com as quais 
estabeleceu relações comerciais para fornecer certas informações sobre as empresas 
compartilhamento de informações pessoais com terceiros para fins de marketing direto. Nós não 
compartilhamos informações pessoais de consumidores da Califórnia com terceiros para fins de 
marketing fins sem consentimento. 1

Clientes da Califórnia que desejam solicitar mais informações sobre nossa conformidade com 
esta lei ou tirar dúvidas ou preocupações sobre nossas práticas de privacidade podem entrar em 
contato conosco usando as informações de contato estabelecidas abaixo. 

Usuários somente da idade legal da maioria 

Nosso site é projetado e destinado para aqueles que têm pelo menos 18 anos de idade. Usando 
nosso site, você afirma que tem pelo menos 18 anos de idade ou mais. Nós não somos 

1 Observe que, se as doações forem aceitas no site, essa política precisará ser atualizada. Esta política também deve ser revisada 
periodicamente para cumprir com quaisquer atualizações legais ou regulatórias aplicáveis#1 Observe que, se as doações forem 
aceitas no site, essa política precisará ser atualizada. Esta política também deve ser revisada periodicamente para cumprir com 

quaisquer atualizações legais ou regulatórias aplicáveis . 



responsáveis por quaisquer danos que podem resultar da deturpação da idade pelo usuário. 
Ninguém com menos de 13 anos é autorizado a enviar qualquer informação, incluindo 
informações de identificação pessoal para nosso site. Sob nenhuma circunstância alguém com 
menos de 13 anos pode usar o nosso site. Pais ou guardiões legais de crianças menores de 13 
anos não podem concordar com esses termos em seu nome. 

Atualizações da Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em 25 de janeiro de 2018. 
Atualizamos a Política de Privacidade de tempos em tempos, então, por favor, revise-a 
regularmente. Se nós alteramos materialmente nossa Política de Privacidade, iremos notificá-lo 
entrando em contato com você pelo endereço de e-mail (se previamente fornecido) ou postando 
um aviso em nosso site. Sua continuação no uso do site será considerada como seu acordo de que 
suas informações podem ser usadas de acordo com a nova política. Se você não concorda com as 
mudanças, então você deve parar de usar o site e notifique-nos de que você não deseja que suas 
informações sejam usadas de acordo com as alterações. 

Contatando-nos 

Estamos a disposilão para receber quaisquer perguntas, comentários ou reclamações que você 
possa ter em relação a esta Política de Privacidade. Por favor, não hesite em nos contatar por 
e-mail contact@thetricontinental.org. 


