
Política de privacidade
Esta política de privacidade se aplica aos visitantes do site INDELA e às pessoas que enviarem 
um documento de síntese para se candidatar aos serviços INDELA. 

1. Apresentação 
Este site pertence e é operado pela Iniciativa pelos Direitos Digitais na 
América Latina (‘INDELA” ou “nós” ou “nos”). INDELA leva a sério a 
sua privacidade e tem o compromisso de tratar seus dados pessoais 
de forma justa e segura. Para nós, é importante que você seja 
informado(a) sobre quais dados pessoais nós coletamos e como 
faremos uso deles.
Esta política de privacidade se aplica a todos os dados pessoais que 
são coletados e utilizados por nós quando você nos solicita um 
subsídio, apoio pro-bono ou qualquer outro tipo de suporte 
(“serviços”) quando você visita nosso site.

2. Quem somos
INDELA é responsável pela obtenção e uso dos seus dados pessoais 
durante o período em que você estiver utilizando nossos serviços ou 
visitando nosso site. INDELA é um fundo que busca apoiar o avanço 
dos direitos digitais e o desenvolvimento de capacidades de quem atua 
com direitos digitais na América Latina.

3. Dados pessoais que coletamos
Os dados pessoais que coletamos quando utiliza nossos Serviços 
podem ser: 
Dados pessoais que você nos fornece:
•    Suas informações de contato – seu nome e seu e-mail;
•    Seus dados de comunicação – informações contidas na sua 
solicitação de subsídio (proposta), tais como o nome da sua organi-
zação, tipo de atividade para o qual você deseja receber apoio, 
previsão de custos da atividade e outros dados que nós recebemos se 
nos comunicarmos com você online ou por e-mail.
•     Outras informações que você nos forneça, seja de maneira 
voluntária ou mediante solicitação.
Dados pessoais que coletamos automaticamente:  INDELA não faz uso 
de cookies ou tecnologias similares que coletam informações sobre o 
seu uso do nosso site.

5. O que fazemos com seus dados pessoais
INDELA coleta e utiliza seus dados pessoais de acordo com a lei e com 
o objetivo descrito abaixo.
INDELA utiliza seu nome, endereço de e-mail e dados de comunicação 
para saber quem está enviando a proposta, para avaliar se há 
qualificação para um subsídio e para ter uma forma de se comunicar 
com você. Fazemos isso para dar os passos necessários antes de 
celebrar um acordo.
Além disso, as informações mencionadas acima na seção “Dados 
pessoais que nós coletamos” podem ser utilizadas para manter 
registros comerciais de maneira adequada, para cumprir requisitos 
legais perante autoridades públicas e para cumprir as leis e regula-
mentos em vigor. Isso pode ser feito para cumprir uma obrigação 
jurídica à qual nós estamos sujeitos.

INDELA pode utilizar seu endereço de e-mail mencionado acima na 
seção “Dados pessoais que nós coletamos”, para fins de informação, 
caso você tenha decidido assinar nossa newsletter. Isso inclui, por 
exemplo, informar-lhe sobre novos conteúdos no nosso blog ou 
convites à apresentação de propostas. Isso pode ser feito mediante a 
sua autorização. Nós não guardaremos o endereço de e-mail fornecido 
por você por mais de três anos, salvo quando você solicitar.
Você pode retirar sua autorização a qualquer momento. Para fazer isso, 
ver a seção “Seus direitos” abaixo.

6. Retenção de dados
Nós retemos seus dados pessoais pelo período de tempo necessário 
para atingir o objetivo para o qual eles foram coletados, salvo quando 
um período mais longo de tempo seja necessário para cumprir nossas 
obrigações jurídicas ou para defender uma ação judicial.

7. Redes sociais e outros sites
Nosso site pode conter links para sites de terceiros, por exemplo, para 
o Twitter. Se você clicar nesses links, sairá do nosso site. Embora esses 
sites de terceiros sejam selecionados cuidadosamente, INDELA não 
pode ser responsabilizada pelo uso dos seus dados pessoais por parte 
dessas organizações. Para outras informações, favor consultar a 
declaração de privacidade do site que você está visitando.

8. Divulgação e transferência de dados pessoais
Para os fins descritos nesta política de privacidade, nós poderemos 
compartilhar seus dados pessoais com colegas dentro de INDELA, 
segundo suas funções e necessidades. 

9. Seus direitos
Nós tomaremos as medidas previstas na legislação em vigor para 
manter seus dados pessoais corretos, completos e atualizados. Você 
tem o direito de exigir correção de qualquer dado inadequado, 
incompleto ou incorreto. Você também tem o direito de solicitar acesso 
aos seus dados pessoais e obter uma cópia deles, também como 
solicitar que se elimine informações pessoais armazenadas. 

Os direitos indicados abaixo se aplicam a residentes europeus, além 
dos direitos acima:
•     Direito à limitação: você tem o direito de obter uma limitação de 
processamento, por exemplo, caso nós não precisemos mais dos seus 
dados pessoais em vista do propósito inicial, mas você precise deles 
para instaurar, exercer ou defender uma ação judicial;
•     Direito de oposição: você tem o direito de se opor ao processamen-
to dos seus dados pessoais que é baseado nos nossos interesses 
legítimos. Nós deixaremos de processar seus dados pessoais mediante 
uma solicitação de sua parte, salvo quando tivermos um fundamento 
legítimo para continuar a processá-los que se sobreponha aos seus 
interesses, direitos e liberdades, ou para instaurar, exercer ou defender 
uma ação judicial;
•     Direito de retirar autorização: nos casos em que dependemos da 
sua autorização para utilizar os seus dados pessoais, você pode retirar 
essa autorização a qualquer momento enviando um e-mail para: 
coordinación@indela.fund, como também pode utilizar a opção 
“cancelar inscrição” que aparece em todas as newsletters que 
enviamos;
•     Direito à portabilidade de dados: em algumas circunstâncias, você 
tem o direito de transferir seus dados pessoais para outro controlador 
de dados em um formato estruturado, de uso habitual e legível por 
máquina.
•     Direito de apresentar uma reclamação: caso você tenha uma 
pergunta ou reclamação sobre a maneira como processamos seus 
dados pessoais, você pode enviar um e-mail para info@indela.fund.  
Uma outra possibilidade seria apresentar uma reclamação junto a uma 
autoridade supervisora de proteção de dados.
Para outras informações sobre seus direitos, ou para exercer qualquer 
um dos seus direitos, favor entrar em contato conosco pelas 
informações de contato abaixo.

10. Contato
Caso você tenha qualquer pergunta sobre o processamento dos seus 
dados pessoais ou sobre esta política de privacidade, favor entrar em 
contato com INDELA pelo e-mail: info@indela.fund ou através do 
endereço postal indicado abaixo:
INDELA
Calle Evelio Lara 131b, Clayton, Panamá 

Esta política de privacidade tem a data de janeiro de 2019. Nós podemos alterar 
esta política de privacidade ocasionalmente. No caso de uma alteração 
fundamental sobre a qual você precise ser informado(a), ou caso a alteração seja 
de qualquer outra maneira relevante para você, nós garantiremos que você seja 
informado(a) sobre ela antes de sua entrada efetiva em vigor.


