DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE – ASSOCIAÇÃO
PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DOS FUNCIONÁRIOS

1. Introdução
Sua privacidade e confiança são importantes para nós da Associação dos
Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo.
Esta Declaração de Privacidade explica como a Associação dos Funcionários Públicos
de São Bernardo do Campo coleta, obtém, usa, processa, armazena e protege as
suas informações pessoais em razão do seu relacionamento com o clube.
As palavras “AFPSBC”, “nós”, “nosso” e “conosco” referem-se à ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, controladora de suas
informações pessoais, e a presente Declaração de Privacidade também apresenta
informações claras e transparentes sobre seus direitos e como você pode entrar em
contato em caso de dúvidas sobre como fazemos uso das suas informações.
2. A quem esta Declaração se aplica
A presente Declaração aplica-se ao titular de dados que seja associado(a), membro do
conselho, atleta (incluindo militante), aluno(a), professor(a), prestador(a) de serviço,
voluntário, acompanhante, visitante, candidato(a) de processos seletivos, entre outros.
Esta
Declaração
também
é
aplicável
aos
usuários
do
site
(www.associacaoclube.com.br) e todos os titulares de dados que tenham
relacionamento conosco através deste canal. Gostaríamos de fornecer todas as
informações necessárias para que você tome as suas próprias decisões a respeito de
sua privacidade, inclusive como você pode atualizar, gerenciar, excluir essas
informações e utilizar as nossas ferramentas.
3. Dados pessoais que coletamos sobre você
O termo “dado pessoal” e “informação pessoal”, nesta Declaração de Privacidade,
significa qualquer informação que seja relacionada a você e que nos permita identificálo (a), seja de forma direta ou quando em combinação com outras informações
coletadas.
As categorias de dados pessoais passíveis de coleta pela AFPSBC podem variar
conforme a sua relação e interação com a AFPSBC. Seus dados pessoais poderão ser
utilizados pela AFPSBC nas seguintes hipóteses:
• Para lhe conceder acesso às dependências da AFPSBC;
• Para execução de nossos deveres e obrigações em razão do contrato associativo ou
outro contrato celebrado com você, como por exemplo, contrato educacional ou
contrato de militante esportivo;
• Para viabilizar nossa comunicação com você, por meio de algum dos nossos canais
de atendimento, quando você nos fornecer a informação diretamente, através de précadastro, formulário, telefone, e-mail, ou plataformas de comunicação online;

• Para uso dos nossos serviços, ou em razão de registro e/ou interesse em um serviço
específico;
• Para enviar informações e mensagens relacionadas ao clube, incluindo detalhes
sobre eventos sociais, festas, atividades, ingressos, competições, ofertas e descontos
de parceiros e quaisquer atualizações;
• Para envio de comunicados, alertas (newsletters), a partir da sua subscrição;
• Para participação em concursos, eventos culturais, educacionais, recreativos ou
esportivos, questionários ou pesquisas;
• Para viabilizar sua participação em processos seletivos da AFPSBC, gerenciar o
processo de recrutamento e seleção, avaliar sua adequação ao cargo, e decidir quem
será contemplado com a vaga;
• Quando as informações estiverem disponíveis publicamente; e
• Quando recebermos seus dados de fontes legítimas, e nos termos da lei aplicável.
Podemos, ainda, utilizar suas informações pessoais nas seguintes hipóteses:
a) Através de suas interações conosco e com nossos serviços, como quando
você se associa à Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo,
quando se inscreve ou cadastra-se em alertas da AFPSBC, entra em contato conosco
ou solicita informações por meio dos nossos canais de atendimento; e
b) Por meio de cookies ou outras tecnologias semelhantes. Mais informações
sobre o uso de cookies em nossas ferramentas podem ser encontradas na seção
“Como utilizamos os cookies” desta Declaração.
Sendo assim, as informações a serem tratadas pela AFPSBC, quando necessário,
podem incluir:
• Informações de contato, cadastro e identificação
Informações fornecidas por você ou coletadas pela AFPSBC (como nome completo,
RG, CPF, CNH, ou outro documento de identificação, endereço, número de telefone,
endereço de e-mail, data e local de nascimento, naturalidade, gênero, estado civil,
profissão, filiação, dados do cônjuge, entre outras);
• Informações de pagamento
Informações coletadas para fins de processamento de pagamento, como dados
bancários, endereço de cobrança, dados do cartão de pagamento (crédito ou débito),
entre outros (as), se você fizer um pagamento para clube;
• Informações profissionais
Em situações que envolvam processos de recrutamento e seleção de novos
candidatos a colaboradores da AFPSBC, dados pessoais incluídos no currículo (CV),
ou fornecidos durante as entrevistas, testes ou avaliações (como escolaridade,
detalhes de competências, qualificações, experiência, histórico de trabalho com
referências dos empregadores anteriores, remuneração atual e benefícios, entre
outras);

• Informações de saúde
Como histórico médico, altura, peso, resultados de exames, histórico médico da
família, informações genéticas, entre outras. Observe a seção sobre “Dados
Sensíveis” abaixo.
• Imagens coletadas por câmeras de segurança (CFTV)
Caso você visite ou participe de um evento nas dependências da AFPSBC.
• Imagens (fotos e vídeos) coletadas em eventos e nas dependências da AFPSBC
Caso você participe como atleta ou espectador de um evento ou atividades realizadas
no clube, suas imagens poderão ser captadas em fotos e/ou vídeos, as quais poderão
ser utilizadas nos materiais de comunicação institucionais da AFPSBC, website,
revista e nas páginas das mídias sociais do clube.
Dados Sensíveis
Caso você venha a compartilhar conosco informações pessoais que têm proteção
especial sob a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018), denominadas “dados pessoais sensíveis”, o uso de tais informações será feito
de acordo com a lei aplicável e mediante a sua autorização, para finalidades específicas e necessárias, e nunca para finalidades discriminatórias ilícitas ou abusivas.
Dados sensíveis correspondem a informações relativas à sua origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético
ou biométrico, quando vinculados a você.
Dados de Crianças
A AFPSBC não realiza o tratamento de dados pessoais de crianças que não tenham
sido fornecidos por ou mediante autorização de seus respectivos pais ou responsáveis
legais. O tratamento de dados de menores de idade é realizado pela AFPSBC com
base no melhor interesse da criança ou adolescente, e observando a necessidade de
consentimento de seu pai, mãe, ou responsável legal.
O nosso site é direcionado ao público adulto e não há coleta intencional de dados de
crianças e adolescentes. Caso a AFPSBC receba dados pessoais de menores de
idade, iremos tomar as devidas providências para obter a autorização de seus
respectivos pais ou responsáveis.
4. Finalidade do tratamento
Nós utilizamos tais informações por diferentes razões, com base no que seja:
• Consentido por você, em situações em que a lei exija a sua autorização, caso em
que deixaremos claro que estamos solicitando o seu consentimento, o qual será
coletado separadamente: assinatura de nossas newsletters, participação de
pesquisas, entre outros.
• Para cumprir nossas obrigações legais e regulatórias, tais como o cumprimento de
leis aplicáveis, regulamentos, resoluções, solicitações e exigências de autoridades
públicas e governamentais, ou tribunais ou outros fóruns de resolução de disputas;

• Necessário à execução de um contrato com você, no sentido de processarmos suas
informações como parte da relação associativa entre nós e você, de forma a atender a
esse acordo para lhe fornecer os nossos serviços: para emissão de boletos de
cobrança, para disponibilizar acesso às funcionalidades das nossas plataformas, e
atender às suas solicitações.
• De nosso interesse legítimo ou interesse legítimo de terceiro, como para administrar
nosso relacionamento com você, para conduzir pesquisas pelas quais você optar por
participar e analisar os dados para fins de pesquisa, proteger nossos direitos,
segurança, redes e sistemas, para avaliação de crédito, prevenção contra perda ou
fraude, personalizar sua experiência com nossos serviços, para fins de prevenção e
proteção a nossos direitos, segurança física de nossas instalações (incluindo registros
de visitas às nossas instalações); gravações de CFTV; e segurança eletrônica
(incluindo detalhes de acesso).
Caso queira obter mais informações sobre os propósitos para os quais utilizamos as
suas
informações,
entre
em
contato
conosco
através
do
e-mail
secretaria@associacaoclube.com.br.
5. Compartilhamento dos Seus Dados Pessoais e Medidas de Segurança
O compartilhamento servirá para os propósitos estabelecidos nesta Declaração,
incluindo a contratação de prestadores de serviços terceirizados ou subcontratados,
que podem atuar como agentes de tratamento de suas informações pessoais,
inclusive para fins de processar, hospedar e armazenar dados, para execução do
contrato da maneira mais eficiente, ou para cumprir com obrigações legais específicas
às quais estamos sujeitos.
Os seus dados pessoais poderão ser compartilhados com:
• Nossos parceiros de negócios e prestadores de serviços terceirizados, de acordo
com a legislação, os quais não estão autorizados a compartilhar ou utilizar tais
informações para qualquer finalidade que não seja a prestação de seus serviços;
• Terceiros pelos quais temos responsabilidade ou obrigação legal para divulgar suas
informações (como autoridades policiais, órgãos governamentais, tribunais ou outras
autoridades públicas);
• Terceiros que necessitem processar seus dados para proteção de nossos direitos;
terceiros prestadores de serviços de emergência.
Os seus dados poderão ainda ser compartilhados com autoridades governamentais,
agências reguladoras ou outras autoridades públicas pelas quais temos
responsabilidade. Neste processo, adotamos medidas apropriadas para garantir a
segurança das informações pessoais e evitar a sua alteração, perda, tratamento ou
acesso não autorizado. Cláusulas contratuais específicas e outros mecanismos de
transferência legalmente aceitáveis estão adequados e implementados em nossos
procedimentos para proteção das informações. Entre em contato conosco caso queira
mais informações a respeito das salvaguardas adotadas pela AFPSBC.
6. Por quanto tempo mantemos seus Dados Pessoais

Suas informações pessoais serão usadas e armazenadas por nós durante o tempo
necessário para responder aos propósitos legais, contratuais e comerciais da
AFPSBC, incluindo a duração do seu relacionamento conosco e pelo período
necessário depois disso para levar em conta quaisquer obrigações legais, contratuais
ou comerciais em curso (por exemplo, para fins de auditoria interna, para atender às
exigências regulamentares relacionadas à retenção de informações ou para responder
a solicitações de autoridades governamentais) e o tempo necessário para suporte a
quaisquer reivindicações legais. A AFPSBC declara que implementa e atualiza
continuamente medidas administrativas, técnicas e de segurança física para proteger
as informações contra acesso não autorizado, perda, destruição ou alteração das
mesmas. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.
7. Seus Direitos
Você (e somente Você ou seu representante legal) tem direito de ter acesso às suas
informações pessoais e, também, de realizar solicitações a nós para corrigirmos,
atualizarmos ou apagarmos os seus dados, além de revogar o seu consentimento em
situações em que você o forneceu para processarmos suas informações.
Confira abaixo quais são seus direitos:
• Direito de confirmação e acesso: obter detalhes das informações pessoais
utilizadas por nós.
• Direito de correção: corrigir, complementar ou atualizar seus dados.
• Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação: solicitar que seus dados sejam
restringidos ou eliminados, nos casos em que esta solicitação não restrinja nossos
direitos de manter os dados conforme a legislação assim o permita.
• Direito de portabilidade: solicitar a transferência de suas informações pessoais.
• Direito de informação sobre o compartilhamento: solicitar informações sobre as
entidades com as quais nós compartilhamos os seus dados.
• Direito de revogar o seu consentimento: gerenciar suas preferências de marketing
através dos links de cancelamento de assinatura nos comunicados que vier a receber
de nós, bem como cancelar qualquer consentimento dado a nós para lidarmos com
suas informações pessoais.
Saiba que nem todos os direitos acima podem se aplicar a todos os casos. Você pode
efetuar qualquer solicitação que deseje através do nosso canal de contato indicado ao
final desta Declaração.
Caso você tenha dado seu consentimento a qualquer processo ou a qualquer outro
assunto cuja base legal para o tratamento seja o consentimento, você pode retirá-lo a
qualquer momento.
Se você tiver algum problema ou reclamação sobre como lidamos com seus dados
pessoais, entre em contato conosco.
8. Como utilizamos os Cookies

A AFPSBC utiliza cookies e outras tecnologias de rastreamento semelhantes em seu
Site com a finalidade de coletar informações sobre suas atividades on-line para
melhorar a facilidade de utilização do Site e otimizar a sua experiência de navegação.
Cookies são pequenos arquivos de texto colocados em um computador ou dispositivo
para identificar o usuário e coletar informações, as quais variam dependendo da
função e da finalidade dos cookies utilizados. Uma vez que você concorda com o uso
de cookies, os arquivos são adicionados ao seu computador ou dispositivo, e nos
auxiliam a analisar a sua navegação.
Veja a seguir quais categorias de cookies são utilizadas, de acordo com a sua função:
Tipos de
Cookies
Necessários
Análise e
desempenho

Funcionais

Funções dos Cookies
São essenciais para que o Site carregue corretamente e permita que
você navegue e faça uso de todas as funcionalidades disponíveis.
São usados para ajudar a coletar informações sobre o tráfego dos
usuários no Site, entendendo o comportamento e origem dos
visitantes. Coletam informações como os navegadores de Internet
utilizados, o número de visitas, a duração média da visita, entre
outras.
Permitem que o Site se lembre das escolhas dos usuários, para
proporcionar uma experiência mais personalizada. Também,
possibilitam que os usuários assistam a vídeos e utilizem
ferramentas sociais, campos para comentários, fóruns, entre outros.

Você pode gerenciar os cookies do Site alterando as configurações de seu navegador,
para aceitar, rejeitar ou desabilitar os cookies. No entanto, algumas funções e recursos
do Site podem não funcionar corretamente por conta desta alteração, prejudicando a
sua experiência de navegação no Site.
Além dos cookies, utilizamos outras tecnologias de rastreamento, como sinalizadores
da web (também conhecidos como tags de Internet, pixels de rastreamento ou GIFs
transparentes). Estes identificadores nos permitem contabilizar a quantidade de
visitantes ao Site, bem como reconhecer quando determinados links foram acessados
pelos usuários.
Links para outros sites
Nosso site contém links para sites ou aplicativos de terceiros (por exemplo, nossas
páginas no Facebook, Instagram e Youtube). No entanto, uma vez que você usa estes
links para sair de nosso Site, deve observar que não teremos mais controle sobre tais
plataformas, e deve verificar as políticas de privacidade e os termos que se aplicam às
mesmas.
9. Como entrar em contato conosco
Se você tiver alguma dúvida, comentário ou solicitação em relação a esta Declaração
de Privacidade, entre em contato pelo seguinte canal de comunicação
secretaria@associacaoclube.com.br.

10. Alterações a esta Declaração de Privacidade
Podemos fazer alterações a esta Declaração de Privacidade, de tempos em tempos.
Nós publicaremos qualquer nova versão desta Declaração de Privacidade através dos
canais de comunicação oficiais da AFPSBC.

