POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1.

O IEMA se compromete com a privacidade dos seus dados, cumprindo a Constituição

Brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados e as demais normas aplicáveis.
2.

Os seus dados poderão ser obtidos por meio de formulários disponibilizados nas páginas e

plataformas do IEMA, sempre com a finalidade restrita de lhe enviar, mediante autorização, releases,
artigos, boletins e clippings. Estes dados se limitarão ao nome e ao e-mail do usuário ou usuária e
serão tratados por colaboradores do IEMA, o que inclui sua assessoria de comunicação externa, com
observância de seus protocolos de segurança da informação.
3.

Os seus dados pessoais também poderão ser coletados de forma automática, por meio dos

dispositivos utilizados para acessar nossas páginas e plataformas, através de cookies do Google
Analytics, sistema que possui regras próprias sobre o assunto (Saiba mais aqui). O IEMA não se
responsabiliza pelos cookies decorrentes do conteúdo externo que poderá ser acessado a partir das
suas páginas e plataformas, a exemplo de YouTube, Facebook etc.
4.

O IEMA jamais divulgará seus dados pessoais a terceiros, não integrantes de seu corpo de

colaboradores ou prestadores de serviços, para quaisquer fins, a não ser mediante expressa
autorização ou por requisição de autoridade. Dados estatísticos sobre o acesso às páginas e
plataformas do IEMA, no entanto, poderão ser compartilhados, mas sempre sem qualquer referência
que permita a identificação do usuário ou usuária.
5.

O IEMA observa protocolos internos de segurança da informação que definem como os dados

pessoais devem ser tratados pelos colaboradores da instituição, adotando as melhores práticas.
6.

Para obter acesso, solicitar correções, atualizações ou exercer quaisquer direitos previstos em

lei, envie um e-mail para: energiaeambiente@energiaeambiente.org.br.
6.1. Atendendo o disposto no art. 41, § 3º, da LGPD, a pessoa encarregada dos dados pessoais,
no IEMA, é a Gerente Administrativa e Financeira, Mônica Takeda, e-mail:
monica@energiaeambiente.org.br.
7.

Esta política foi atualizada em 01/07/2021 e poderá ser alterada a qualquer tempo. As

alterações serão divulgadas neste espaço.
.x.x.x.x.x.x.x.
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