
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SITE E
REDES SOCIAIS

O Clube de Campo Santa Fé é comprometido com o
cumprimento das leis que protegem a privacidade dos
dados de associados, parceiros e público em geral. 

Veja como tratamos as informações coletadas em nosso
site e redes sociais:

É toda e qualquer operação realizada com um dado, tais
comocoletar, receber, produzir, reproduzir, utilizar, acessar,
processar, classificar, avaliar, controlar, modificar, extrair,
comunicar, transmitir, difundir, distribuir, transferir, arquivar,
armazenar, eliminar.

Afinal, o que é tratamento de dados?

Quais são os tipos de  dados ?

Dado pessoal :  “informação relacionada à pessoa identificada ou
identificável”, por exemplo: nome, sobrenome, data de
nascimento, documentos pessoais, endereço residencial ou
comercial, telefone, e-mail e endereço IP.

Dado pessoal sensível :  É aquele que se refere à origem racial ou
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou
à organização de caráter religioso, filosófico ou político,
relacionados à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou
biométricos relativos à pessoa natural.

Quais são os tipos de  dados ?



POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE UTILIZAÇÃO  DO SITE E
REDES SOCIAIS

O site não  coleta informações. 
Já as mensagens enviadas por qualquer pessoa através das
redes sociais são respondidas o quanto antes e descartadas
após a resolução do questionamento.

O Clube de Campo Santa Fé não faz coleta automática de
dados a cada acesso no site

Quais dados o Clube Santa Fé coleta?

De que maneira utilizam meus dados?
 

Os dados pessoais fornecidos pelos usuários que entram em
contato através das redes sociais são utilizados unicamente
para responder aos questionamentos ou resolução de
apontamentos.

Encerrado o atendimento, tais dados são eliminados.

Fale com o gestor de Proteção de Dados (DPO) pelo e-mail:
dpo@clubesantafe.com.br

Assim você poderá esclarecer dúvidas pertinentes ao
tratamento de dados pessoais.

Ficou com alguma dúvida? 

Há coleta automática de dados ?


