AVISO DE PRIVACIDADE
Para a Fundación Avina, a segurança e proteção dos dados pessoais de todas as pessoas que
visitam nosso site na internet são muito importantes.
Disponibilizamos o presente Aviso de Privacidade nos seguintes termos:
A Fundación Avina é uma organização sem fins lucrativos legalmente constituída na região e
responsável pelo tratamento e proteção dos seus dados pessoais para os fins indicados no
presente Aviso de Privacidade. Você pode entrar em contato com a Fundación Avina pelo
endereço de e-mail: privacidad@avina.net.
Quando você acessa qualquer site na internet ou portais de parcerias da Fundación Avina,
você aceita as práticas descritas neste Aviso de Privacidade e autoriza expressamente o
tratamento dos seus dados pessoais fornecidos ao site ou fornecidos quando da sua visita a
este site ou por qualquer outro meio. Nossa organização informa que seus dados pessoais
serão tratados de forma cuidadosa e responsável, com a aplicação dos mais altos padrões de
proteção de dados e privacidade possíveis.
A Fundación Avina Panamá coleta seus dados pessoais para os fins mencionados no presente
Aviso de Privacidade. Informamos também que seus dados pessoais serão tratados e
resguardados com base nos princípios de legalidade, qualidade, consentimento, informação,
finalidade, lealdade, proporcionalidade e responsabilidade.
Os dados coletados pela Fundación Avina Panamá são tratados de forma estritamente
confidencial, salvo as exceções definidas na Política de Privacidade (acesse aqui), e com as
medidas de segurança necessárias para garantir sua proteção, com o objetivo de utilizá-los
para os seguintes fins:
●
●
●
●

Identificação de visitantes no momento em que fornecem informações ou conteúdos;
Fins estatísticos;
Enviar notificações sobre nossos projetos;
Enviar notificações relacionadas às alterações que venham a ser feitas no presente
Aviso de Privacidade.

Como titular dos dados pessoais que são objeto do presente Aviso de Privacidade, você tem
direito de saber quais dados pessoais nós armazenamos, com que objetivos nós os utilizamos
e as condições de uso que damos a eles. Nesse sentido, você poderá exercer seus direitos de
Acesso, Retificação, Cancelamento ou Oposição (Direitos ARCO). Além disso, a qualquer
momento você poderá revogar a autorização dada que é necessária para o tratamento e uso
de seus dados pessoais, desde que não haja relação ou vínculo vigente com a Fundación
Avina.

Caso você não concorde que seus dados pessoais sejam utilizados conforme os fins
secundários mencionados anteriormente, favor entrar em contato conosco através do e-mail
privacidade@avina.net.
Com o objetivo de proteger seus dados pessoais da forma mais adequada possível, a
Fundación Avina adotou algumas disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados
da União Europeia (RGDP), Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu.
Assim sendo, informamos que você tem também os seguintes direitos sobre seus dados
pessoais:
● Direito de Portabilidade: Caso você queira que seus dados sejam tratados por um
terceiro que não seja a Fundación Avina, este direito permite a facilitação da
portabilidade de seus dados para o novo responsável.
● Direito de Ser Informado: Caso seus dados fiquem vulneráveis, a Fundación Avina
lhe informará sobre a referida vulneração em um período de 10 dias após a Fundación
Avina tomar conhecimento do fato.
● Direito de Supressão: Você poderá solicitar a supressão de seus dados quando eles
já não forem necessários para os fins para os quais eles foram coletados, entre outros
motivos.
Você poderá exercer esses direitos a qualquer momento enviando uma solicitação à
Fundación Avina pelo e-mail privacidade@avina.net.
LINKS PARA SITES DE TERCEIROS
Nosso site na internet pode conter links para outros sites na internet. A Fundación Avina não
revisa os Avisos de Privacidade dos referidos sites, por isso não garante nem se responsabiliza
por seus conteúdos. Sugerimos que você leia atentamente a Política de Privacidade de todos
os sites que você visitar na internet.
A Fundación Avina se reserva o direito de alterar ou modificar o presente Aviso de Privacidade
conforme considere conveniente, como por exemplo, para acompanhar e obedecer a
mudanças na legislação sobre proteção de dados pessoais ou para cumprir disposições
internas. Neste caso, a Fundación Avina disponibilizará o Aviso de Privacidade atualizado.
A versão atualizada do Aviso de Privacidade será disponibilizada ao público das seguintes
formas:
● No nosso site na internet.
● Envio para o seu último endereço de e-mail a nós fornecido.
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