
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Nós, da FUNDAÇÃO MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 88.593.181/0001-58 (a “FMSS”, “Nós”), temos como atividade primordial 

fazer conexões e empoderar pessoas, compartilhando boas práticas, dialogando com a 

comunidade e, principalmente, dando visibilidade para projetos que fazem a diferença para a 

sociedade gaúcha. Tendo em vista a ética e transparência no tratamento de dados, apresentamos 

a Você o presente documento (“Política ou “Política de Privacidade”). 

 

Quando acessar ou interagir com o nosso website ou participar direta ou indiretamente de nossas 

ações culturais, educacionais, técnico-científicas e de assistência social (“Ações”), podemos 

guardar algumas informações (“Dados” ou “Dados Pessoais”) sobre Você. Elaboramos esta Política 

de Privacidade com o intuito de esclarecer quais Dados Pessoais podem ser coletados, usados, 

compartilhados e armazenados por Nós. 

 

A aceitação dessa Política será feita quando Você participar de nossas Ações, acessar ou 

interagir com o website e concordar, de forma afirmativa, com o uso dos seus Dados 

Pessoais para cada uma das finalidades por Nós aqui descritas. Dessa forma, Você estará 

ciente e em total acordo com o modo como utilizaremos as suas informações e os seus 

Dados Pessoais. Caso não concorde com esta Política, por favor, não participe das Ações ou 

continue a utilizar nosso website, e tampouco interaja com ele. Todavia, pedimos que nos 

explique o motivo de discordância para que possamos melhorar. Você pode entrar em 

contato conosco pelo e-mail privacidade@gruporbs.com.br. 

 

Este documento foi redigido de forma simples e acessível, contando com vários exemplos de 

coleta e de uso dos Dados Pessoais, justamente para que Você possa ler e entender a forma como 

utilizamos os seus Dados para lhe oferecer uma experiência segura e confortável durante a sua 

experiência com a FMSS. 

Dividimos da seguinte forma para facilitar a sua compreensão: 
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1. Que tipos de Dados a FMSS coleta? 

 

Os Dados Pessoais que Você nos fornece são utilizados, principalmente, para fomentar e 

possibilitar a participação de pessoas nos projetos sociais promovidos ou apoiados por nós.  

 

 

Para tornar mais acessíveis essas diferenças, listamos abaixo algumas finalidades para as quais 

seus Dados Pessoais podem ser utilizados dependendo do tipo de Ação em que Você participa 

ou do tipo de interação que Você realiza com a FMSS: 

 

 

Finalidade Dados Pessoais Base Legal 

Acesso ao site 

IP, data e hora de acesso, localização 

geográfica, cookies, duração da visita e 

páginas visitadas. 

Obrigação Legal, Legítimo 

Interesse e Consentimento 

Participação nas Ações 

Nome, e-mail, telefone, endereço, RG, 

nome do responsável, e-mail do 

responsável, telefone do responsável, 

endereço do responsável, projeto que 

participou, ano. 

Consentimento 

Inscrição nas ações de 

apoio de mídia 

Nome, e-mail, telefone, CNPJ, razão social 

e endereço. 

Execução de Contrato ou 

Procedimentos Preliminares 

Contato com 

solicitantes de apoio 

de mídia para 

confirmar apoio e 

receber materiais  

Nome e e-mail. 
Execução de Contrato ou 

Procedimentos Preliminares 

Envio de mailing e 

newsletter 

Nome, e-mail, telefone, instituição e  

aniversário. 
Legítimo Interesse 

Inscrição para 

concorrer ao Editais 

Nome, telefone, e-mail, CPF, RG, sexo e 

cargo do proponente e razão social, 

endereço, telefone, área/escopo, valor 

solicitado, valor total e informações 

bancárias do projeto. 

Consentimento 

Inscrição para 

concorrer ao Prêmio 

RBS Educação 

Nome, telefone, e-mail, CPF, dados da 

instituição e do projeto (razão social, 

endereço, orçamento, objetivos, plano de 

ação). 

Consentimento 

Recebimento de 

informações de 

educadores para 

participação no Prêmio 

RBS de Educação 

Nome, CPF, RG, e-mail, data de 

nascimento, endereço, telefone, escola em 

que trabalha, dados de contato da escola e 

informações a respeito do projeto (nome, 

objetivos, justificativa, etapas, indicadores). 

Consentimento  

 

 

Importante mencionar que, no geral, não temos a pretensão de coletar Dados Sensíveis, 

mas que podemos tratá-los nas hipóteses em que Você voluntariamente nos fornecê-los. 

Nesses casos, avaliaremos a real necessidade do uso desses dados e, caso sejam excessivos, 



nos comprometemos a eliminá-los imediatamente. Da mesma forma, não tratamos dados 

pessoais de menores de idade sem o consentimento específico do respectivo responsável. 

 

De toda forma, caso queira obter informações mais detalhadas sobre os processos comentados 

acima, sinta-se livre para entrar em contato conosco por meio do nosso canal 

privacidade@gruporbs.com.br. 

 

 

2. Cookies 

 

2.1. O que é um Cookie? 

 

Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados em seu navegador ou dispositivo. Os 

cookies nos permitem reconhecer as suas preferências para, por exemplo, adaptar o nosso 

website e a navegação às suas necessidades específicas. Ou seja, algumas informações suas são 

salvas nesse arquivo de texto e, quando Você visita o website novamente mais tarde, este 

reconhece seu navegador e pode, por exemplo, manter a sua conta logada. 

 

Os cookies geralmente também têm uma data de expiração. Por exemplo, alguns cookies são 

excluídos automaticamente quando Você fecha o navegador (os chamados cookies de sessão), 

enquanto outros podem ser armazenados por mais tempo no computador até serem excluídos 

manualmente (os chamados cookies persistentes). 

 

2.2. Por que usamos Cookies? 

 

A FMSS utiliza os seguintes tipos de cookies em seu website: 

 

• Cookies estritamente necessários 

o Tais cookies são estritamente necessários para que nosso website funcione 

corretamente, autenticando logins, por exemplo. Portanto, não é possível recusar estes 

cookies se Você quiser acessá-lo. 

 

• Cookies de análise 

o Tais cookies são aqueles utilizados para melhorar o conteúdo do website, fornecendo 

informações sobre como os estão sendo usados, para melhorar a sua experiência 

como usuário. Esses cookies realizam a coleta automática de determinados Dados 

Pessoais para identificar, por exemplo, quantas vezes determinada página foi visitada. 

 

• Cookies de funcionalidade 

o Tais cookies são aqueles utilizados para maximizar a personalização da experiência de 

navegação no website, armazenando preferências selecionadas por Você ou 

permitindo que vídeos sejam assistidos dentro dos sites, por exemplo. 

 

 

Importante esclarecer que o Grupo RBS não se responsabiliza pelo uso de cookies por terceiros. 

Fique atento, pois os cookies colocados por terceiros podem eventualmente continuar a 

monitorar as suas atividades online mesmo depois de ter saído do nosso website, sendo 

recomendável que Você limpe seus dados de navegação regularmente. 

 

3. Com quem a FMSS compartilha os seus Dados? 

 



A FMSS poderá operar em conjunto de outras empresas em diversas atividades, inclusive para 

hospedagem de dados, analytics e envio de comunicações. Desta forma, nos reservamos o direito 

de compartilhar suas informações tão somente nas situações abaixo indicadas. Adotaremos, 

sempre que for possível, mecanismos de anonimização desses dados, visando preservar ao 

máximo a sua privacidade. 

 

Nesse sentido, poderemos vir a compartilhar seus Dados Pessoais nas seguintes situações: 

 

Nossos Parceiros: Empregamos outras empresas para realizar trabalhos em nosso nome e 

precisamos compartilhar seus Dados Pessoais com elas para possibilitar o oferecimento de nossas 

Ações a Você. Por exemplo, usamos serviços de hospedagem de dados para armazenar a nossa 

base de dados e plataformas para disponibilização de formulários eletrônicos. Nós nos 

esforçamos para proteger a privacidade de seus Dados Pessoais, mas infelizmente não podemos 

garantir o correto manuseio dos Dados Pessoais por terceiros, que utilizam, divulgam e protegem 

os Dados Pessoais de acordo com suas respectivas Políticas de Privacidade. 

 

Analytics: Os dados armazenados por Nós podem vir a ser utilizados para fins de estatísticas 

(analytics), com a finalidade de a FMSS compreender quem são as pessoas que visitam o nosso 

website e que participam de nossas Ações. Estes dados são pseudonimizados e têm por fim 

somente compreender melhor como é o acesso ao website, a fim de melhorar as opções que 

oferecemos e promover atividades mais direcionados aos seus interesses.  

 

Para resguardar e proteger direitos da FMSS: Reservamo-nos o direito de acessar, ler, preservar 

e divulgar quaisquer dados que acreditamos serem necessários para cumprir uma obrigação legal 

ou uma ordem judicial; fazer cumprir esta Política de Privacidade e outros acordos; ou proteger 

os direitos, propriedade ou segurança da FMSS, nossos funcionários, usuários ou outros. 

 

Empresas do Grupo RBS: Podemos transferir os dados entre as empresas do Grupo RBS para 

aprimorar nossos serviços. Todas as nossas empresas estão sujeitas a obrigações contratuais nas 

quais se comprometem a tratar seus Dados Pessoais com o mesmo nível de segurança e de 

acordo com as legislações aplicáveis. 

 

4. Onde os seus Dados são armazenados? 

 

A FMSS tem sua sede no Brasil e os dados que coletamos são regidos pela lei brasileira. Os dados 

que coletamos estão armazenados em servidores da Microsoft, localizados no Brasil, Chile e 

Estados Unidos.  

 

Ao participar das Ações da FMSS ou fornecer Dados Pessoais para nós, Você concorda com o 

tratamento e a transferência internacional de tais dados para o Chile e Estados Unidos. Estes dados 

poderão estar sujeitos à legislação local e às regras pertinentes. 

5. Quais são seus direitos como titular dos Dados Pessoais? 

 

Você sempre poderá optar em não divulgar seus Dados Pessoais para Nós, mas tenha em mente 

que esses dados podem ser necessários para usufruir alguns de nossos recursos e serviços. 

Independentemente disso, Você sempre possuirá direitos relativos à privacidade e à proteção dos 

seus Dados Pessoais, e além de nos preocuparmos com a segurança desses dados, também nos 

preocupamos que Você tenha acesso e conhecimento de todos os seus direitos relativos ao 

tratamento de seus Dados Pessoais. 

 



Nesse sentido, expomos abaixo uma breve explicação e exemplos sobre alguns desses direitos: 

 

• Requisição de acesso aos seus Dados Pessoais.  

o Este direito permite que Você possa requisitar e receber uma cópia dos seus Dados 

Pessoais que Nós possuímos sobre Você. 

 

• Requisição de retificação dos seus Dados Pessoais.  

o Este direito permite que Você, a qualquer momento, solicite a correção e/ou 

retificação dos seus Dados Pessoais, caso Você identifique que alguns deles estão 

incorretos. Contudo, para ser efetivada essa correção, possivelmente, precisaremos 

checar a validade dos Dados que Você nos fornece. 

 

• Requisição de exclusão ou cancelamento dos seus Dados Pessoais.  

o Este direito permite que Você solicite a exclusão dos seus Dados Pessoais da nossa 

base de dados. Todos os Dados coletados serão excluídos de nossos servidores 

quando Você assim requisitar ou quando estes não forem mais necessários ou 

relevantes para lhe oferecermos os nossos serviços, salvo se houver qualquer outra 

razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de Dados 

ou necessidade de preservação destes para resguardo de direitos da FMSS. 

 

• Direito de objeção ao tratamento de Dados Pessoais.  

o Você também tem o direito de contestar onde e em que contexto estamos tratando 

seus Dados Pessoais para diferentes finalidades. Em determinadas situações, podemos 

demonstrar que temos motivos legítimos para tratar seus Dados, os quais se 

sobrepõem aos seus direitos, caso, por exemplo, sejam estritamente essenciais para o 

oferecimento de serviços. 

 

• Solicitar a portabilidade.  

o Forneceremos a Você, ou a terceiros que Você escolher, seus Dados Pessoais em 

formato estruturado e interoperável. 

 

• Direito de retirar o consentimento a qualquer momento.  

o Você tem o direito de retirar o seu consentimento, no entanto, isso não afetará a 

legalidade de qualquer processamento realizado antes de Você retirar o seu 

consentimento. Se Você retirar o seu consentimento, talvez não possamos fornecer 

determinados serviços. E se for este o caso, iremos avisá-lo quando isso ocorrer. 

 

• Direito a revisão de decisões automatizadas.  

o Você também tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente 

com base em tratamento automatizado de seus Dados Pessoais que afetem seus 

interesses. 

 

Talvez seja necessário solicitar informações específicas suas para nos ajudar a confirmar sua 

identidade e garantir seu direito de acessar seus Dados Pessoais (ou de exercer seus outros 

direitos). Esta é uma medida de segurança para garantir que os Dados Pessoais não sejam 

divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los. Podemos também contatá-lo 

para obter mais informações em relação à sua solicitação, a fim de acelerar nossa resposta.  

 

Tentamos responder a todas as solicitações legítimas dentro de 15 dias. Ocasionalmente, pode 

levar mais de 15 dias se sua solicitação for particularmente complexa ou se Você tiver feito várias 

solicitações. Neste caso, iremos notificá-lo e mantê-lo atualizado sobre o andamento da sua 

solicitação. 



 

Caso Você tenha alguma dúvida sobre essas questões e sobre como Você pode exercer esses 

direitos, entre em contato conosco pelo e-mail privacidade@gruporbs.com.br. 

 

6. Por quanto tempo seus Dados Pessoais serão armazenados? 

 

Nós manteremos seus Dados Pessoais somente pelo tempo que for necessário para cumprir com 

as finalidades para as quais os coletamos, inclusive para fins de cumprimento de quaisquer 

obrigações legais (como do Marco Civil da Internet de armazenar registros de acesso por 6 

meses), contratuais, de prestação de contas ou requisição de autoridades competentes. 

 

Para determinar o período de retenção adequado para os Dados Pessoais, consideramos a 

quantidade, a natureza e a sensibilidade de tais Dados, o risco potencial de danos decorrentes do 

uso não autorizado ou da divulgação de seus Dados Pessoais, a finalidade do processamento e 

se podemos alcançar tais propósitos por outros meios, e os requisitos legais aplicáveis. 

7. Como protegemos seus Dados? 

 

A FMSS toma providências técnicas, administrativas e organizacionais para proteger seus Dados 

Pessoais contra perda, uso não autorizado ou outros abusos. Os Dados são armazenados em um 

ambiente operacional seguro que não é acessível ao público. 

 

Com a finalidade de garantir a segurança de seus Dados Pessoais, adotamos as melhores práticas 

de segurança da informação disponíveis, incluindo: 

 

• o desenvolvimento de um sistema confiável e eficaz de identificação eletrônica e 

autenticação dos operadores dos nossos sistemas, para evitar acessos não autorizados, 

bem como registradores constantemente atualizados para verificar a precisão da 

autorização de pessoas que tenham ou solicitem acesso à base de dados e sistemas da 

FMSS; 

• o registro e a documentação de todas as etapas de processamento dos dados dentro dos 

sistemas, especialmente pedidos de acesso a documentos, combinados com verificações 

internas regulares para garantir que todos os acessos tenham a correta autorização; 

• a definição de uma clara distinção de funções e competências relativas às categorias de 

pessoas responsáveis ou envolvidas nos sistemas; 

• o inventário dos registros de acesso dos colaboradores à base de dados da FMSS, 

contendo o momento, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo 

acesso designado e o arquivo acessado; 

• a auditoria regular interna e externa de proteção de Dados Pessoais; e 

• a adoção de procedimentos preventivos contra incidentes de segurança da informação. 

 

Nós nos esforçamos para proteger a privacidade dos seus Dados Pessoais que mantemos em 

nossos registros, mas infelizmente não podemos garantir total segurança. Caso Você identifique 

ou tome conhecimento de algo que comprometa a segurança dos seus dados, por favor entre 

em contato conosco pelo e-mail privacidade@gruporbs.com.br. 

8. Como falar com a FMSS? 

 

Se Você acredita que seus Dados Pessoais foram usados de maneira incompatível com esta 

Política de Privacidade ou com as suas escolhas enquanto titular destes Dados Pessoais, ou, ainda, 



se Você tiver outras dúvidas, comentários ou sugestões relacionados a esta Política, Você pode 

entrar em contato com nosso time através do e-mail: privacidade@gruporbs.com.br. 

9. Mudanças na Política de Privacidade 

 

Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, essa Política de Privacidade pode 

passar por atualizações. Desta forma, recomendamos visitar periodicamente esta página para que 

Você tenha conhecimento sobre as modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes que 

necessitem de um novo consentimento seu, iremos publicar essa atualização e solicitar um novo 

consentimento para Você. 

 

Última modificação: 14 de setembro de 2020. 

Histórico de versões: 1ª versão. 

 


