POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Instituto Ronald McDonald entende o quanto é importante você saber como são
utilizados seus dados pessoais e como os mesmos estarão protegidos. Abaixo, você
tem uma breve explicação sobre nossa política de privacidade:
Tanto para efetuar doações em espécie, seja única, esporádica ou periódica, através
de boletos bancários, autorização de débito em conta em instituições financeiras ou de
efetuação da transação com cartão de crédito, se faz necessária a solicitação de
alguns dados pessoais.
Vale ressaltar que nenhuma das transações acima é realizada via internet, sendo os
dados encaminhados via formulário para departamento responsável que procederá
cadastro no sistema.
Todas as informações de usuários coletadas por nossa equipe são confidenciais,
intransferíveis, e somente poderão ser fornecidas a terceiros mediante ordem judicial.
Todos os dados pessoais informados ao nosso site são armazenados em um banco
de dados reservado e com acesso restrito a alguns funcionários habilitados, que são
obrigados, por contrato, a manter a confidencialidade das informações e não utilizá-las
inadequadamente. Esses dados não serão repassados, em nenhuma hipótese, para
instituições e/ou empresas parceiras do Instituto Ronald McDonald.
Se, ao se registrar, você indicou que está interessado em receber informações do
Instituto Ronald McDonald, poderemos ocasionalmente enviar mensagens sobre
nossos Programas e projetos, via e-mail. Apenas o Instituto Ronald McDonald enviará
a você essas comunicações, e somente se você indicou que não tem objeção em
recebê-las. Se não desejar receber estes informes, basta nos informar ao fornecer
seus dados pessoais, ou, a qualquer momento, cancelar o recebimento destas
mensagens conforme instruções no rodapé do e-mail.
Lembramos que nenhuma transmissão de dados pela Internet é 100% segura. No
entanto, o Instituto Ronald McDonald empenha todos os seus esforços para
resguardar o sigilo das informações dos usuários de nosso site.
A utilização dos serviços disponibilizados no site é opção de nossos usuários, que
através desta política de privacidade ficam cientes do destino dado a todas as suas
informações pessoais.

