
 

 

Campanha de Doação Coletiva – Honradores da História 

 

Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul 

 

Política de Privacidade 

1. Finalidade 

 

1.1. O presente documento, denominado Política de Privacidade, tem por 

finalidade estabelecer as regras sobre a obtenção, uso, processamento 

e armazenamento de dados e informações coletadas dos visitantes e 

usuário em geral, de acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018. Destina-se a ajudar o visitante a entender quais informações são 

coletadas e como ele pode atualizar, gerenciar, exportar e excluir essas 

informações. 

 

1.2. Informações pessoais serão solicitadas apenas quando realmente 

necessárias para conclusão da finalidade desta campanha de doação 

voluntária. A coleta será realizada de forma legal, com o conhecimento e 

consentimento do visitante. 

 

1.3. O visitante é livre para recusar a solicitação de obtenção de 

informações pessoais, entendendo que talvez não seja possível finalizar 

a participação na campanha de doação voluntária. 

 

 

 



 

 

2. Definições 

 

Para fins desta Política de Privacidade, aplicam-se as seguintes 

definições: 

 

S.E.R. CAXIAS: Denominação utilizada nesta Política de Privacidade 

para identificar o detentor e proprietário deste site, Sociedade Esportiva 

e Recreativa Caxias do Sul, entidade de prática desportiva, inscrita no 

CNPJ sob nº 88.640.685/0001-81, com sede na cidade de Caxias do Sul 

– RS, à Rua Thomas Beltrão de Queiroz, nº 898, bairro Marechal 

Floriano, CEP 95010-680; 

 

Portal: Honradores da História; Designa o site de internet hospedado em 

https://www.sercaxias.com.br/honradoresdahistoria e seus subdomínios; 

 

Cookies: pequeno texto que os sites podem enviar aos navegadores, 

anexado a qualquer conexão. 

 

IP: do inglês Internet Protocol address (IP address), é um rótulo 

numérico atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, 

smartphone etc.) conectado a uma rede de computadores que utiliza o 

Protocolo de Internet para comunicação. 

 

3. Obtenção, Armazenamento e Uso de Dados e Informações 

 

3.1. Os dados e informações serão obtidos quando os visitantes 

interagirem com as diversas funcionalidades existentes no Portal, e/ou 

fornecerem informações voluntariamente durante o cadastro no Portal. 

 

3.2. Todos os dados e informações coletados dos visitantes serão 

incorporados ao banco de dados do Portal, exceto dados de pagamento, 

e estarão armazenados em ambiente seguro, e somente poderão ser 

acessados por pessoas qualificadas e autorizadas pela S.E.R. Caxias. 

https://www.sercaxias.com.br/honradoresdahistoria


 

 

 

3.4. A S.E.R. Caxias se exime de quaisquer responsabilidades por 

eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões 

do banco de dados do Portal, salvo nos casos de dolo ou culpa pelo 

fato. 

 

3.5. Os dados e informações coletados dos visitantes poderão ser 

utilizados para responder a eventuais dúvidas e solicitações dos 

visitantes; cumprimento de ordem legal e/ou judicial; elaborar 

estatísticas gerais, para identificação do perfil dos visitantes e 

desenvolvimento da campanha de doação coletiva, mas sem realizar 

identificação pessoal; e, garantir a segurança dos visitantes. 

 

3.6. A base de dados formada por meio da coleta dos dados do Portal 

não será compartilhada, vendida e/ou alugada a terceiros. 

 

3.7. O visitante poderá exigir da S.E.R. Caxias os dados que estão 

registrados que lhe dizem respeito, da mesma forma que poderá solicitar 

a alteração ou exclusão destes.  

 

3.8. A S.E.R. Caxias somente divulgará as informações e/ou dados 

pessoais que estiverem sob seu poder caso exista consentimento 

expresso do visitante, bem como quando determinação legal e/ou 

judicial expressamente assim impuser. 

 

3.9. O Portal poderá fazer uso de cookies, cabendo aos visitantes 

configurarem o seu navegador de Internet, caso deseje bloqueá-los. 

Nesta hipótese, algumas funcionalidades do Portal poderão ser 

limitadas. 

 

 

 

 



 

 

4. Disposições Gerais 

 

4.1. As disposições constantes desta Política de Privacidade poderão 

ser atualizadas ou modificadas a qualquer momento, cabendo aos 

visitantes verificá-la sempre que efetuar o acesso ao Portal. A 

permanência na página, bem como sua navegação, após sua 

atualização e/ou modificação será interpretado como uma concordância 

tácita às novas regras adotadas. 

 

4.2. Os visitantes deverão entrar em contato em caso de qualquer 

dúvida com relação às disposições constantes desta Política de 

Privacidade, através dos seguintes canais: 

 

E-mail: social@sercaxias.com.br 

Telefone: (54) 3536.7999.  

Horário de Atendimento:  

Seg à Sex.: das 9h às 12h e das 13h30 às 18h 

Sáb: das 9h às 12h 

 


