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Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima

 Aviso de Privacidade

Salve Maria!

A Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima é uma organização religiosa, com 
personalidade jurídica de direito privado. Nossa missão é promover os valores religiosos, 
morais e culturais da nação, difundindo-os dentro do espírito da doutrina da Igreja 
Católica.

Acreditamos que anunciar a mensagem de Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria 
e da vida dos Santos, é um meio eficaz de trabalhar em prol da construção da paz tão 
almejada em nossos tempos, bem como é um caminho seguro rumo à pátria celestial.

Não temos finalidade lucrativa, por isso, nossas atividades são desenvolvidas através 
de leigos associados que se dedicam voluntariamente e também por doações de todas 
as pessoas simpatizantes do nosso trabalho.

 Atenção à Legislação

Desde a sua fundação, a ACNSF atua intensamente perante a sociedade com o trabalho 
religioso, que é desenvolvido com estrita atenção à legislação, sempre procedendo de 
forma transparente.

Além do contato com os devotos e simpatizantes por meio de peregrinações, por 
distribuições de folhetos postais para pedidos de orações e objetos devocionais, a 
internet revelou-se mais um campo fértil para a difusão da nossa missão.

Assim, estamos atentos para que o apostolado a ser realizado esteja em conformidade 
com todas as prescrições legais, de modo especial a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais - LGPD, lei 13.709/2018.

Por isso, a forma como tratamos os seus dados pessoais é algo que temos muita 
atenção. Seguindo o princípio da transparência em consonância com a LGPD, tratamos 
os dados pessoais enquanto forem necessários e adequados para cumprir a finalidade 
que legitima a sua coleta.

Destacamos que em nossas atividades não há comercialização de produtos, por isso, 
a lei 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre a 
ACNSF e o usuário, sendo devido a aplicação do Código Civil Brasileiro, lei 10.406/2002, 
em especial o disposto no Capítulo IV que trata das doações.

Tratamento dos Dados Pessoais

Nós tratamos os dados pessoais diretamente a depender da forma com que o usuário 
se relacionou ou se relaciona conosco, considerando que para o cumprimento de 
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nossa missão, temos várias formas de atuação, tais como: atividades religiosas com 
peregrinações domiciliares da imagem de Nossa Senhora de Fátima, distribuição de 
folhetos e encartes possibilitando pedidos de orações de objetos devocionais, além das 
redes sociais e do site.

Em relação às peregrinações, estas são realizadas desde nossa fundação, para levar 
a mensagem de Nossa Senhora de Fátima aos lares e consiste numa visita domiciliar 
onde é facultado ao visitado convidar parentes, vizinhos e amigos.

No decorrer dessa atividade é dado a oportunidade aos presentes de se inscreverem 
para receber a visita da Imagem Peregrina, ocasião em que são fornecidos o nome, o 
endereço e o telefone para agendamento de futura visita daqueles que se interessarem.

As distribuições de folhetos ocorrem para a propagação de material que contém orações 
e também as mensagens que são divulgadas nas peregrinações, sendo que neste caso 
o usuário irá preencher um formulário e realizará a postagem pelos correios.

Nas redes sociais, atuamos com o compartilhamento de conteúdo e a interação com os 
usuários que podem acessar links para pedidos de orações ou recebimento de nossas 
mensagens e material devocional.

Já no site, tratamos os dados quando o usuário realiza seu cadastro para participar de 
alguma campanha de doação, ou solicitar algum objeto devocional.

“Grande é a messe, mas poucos são os operários. ” Lc 10,2

Ao longo dos anos de intenso trabalho, recebemos o pedido de visita de inúmeras 
pessoas, bem como o pedido de orações e do envio de material devocional.

Apesar de não possuirmos número suficiente de associados para realizarem as visitas 
com a agilidade na proporção das solicitações, os dados pessoais fornecidos pelos 
diversos devotos, que expressaram o desejo de corresponder-se conosco, continuam 
sendo trabalhados.

Por essa razão, pode ocorrer um prazo expressivo para alcançarmos todos os pedidos e 
contatarmos os solicitantes. Apesar do lapso temporal entre a inscrição para o recebimento 
da visita ou do material devocional, continuaremos o contato com os devotos, seja por 
meio de nosso call center ou correspondência física, a fim de cumprirmos nosso ideal 
de evangelização.

Em todos os casos, os dados coletados são os essenciais para a realização das 
visitas, envio de correspondência, doação ou qualquer outro tipo de ação promovida 
que o usuário livremente resolveu interagir. Não solicitamos nenhum dado sensível ou 
desnecessário.

Desta forma, os dados mesmo que coletados anteriormente à existência da LGPD, não 
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apresentam qualquer vício, eis que foram fornecidos livremente pelos próprios usuários, 
para uma atividade que não encontra qualquer óbice legal.

Os dados dos titulares são armazenados em nossos servidores, aplicando-se as 
melhores práticas de segurança de mercado. Mantemos contratos de hospedagem 
com data centers especializados, para efeitos de segurança, contingência, backup e 
recuperação em nuvem.

Necessitamos ainda para alcançar as finalidades propostas de nosso trabalho, 
compartilhar determinados dados com terceiros, como por exemplo, associações 
conveniadas, bancos, gráficas e correios/transportadoras, dentre outros que sejam 
essenciais para conseguirmos atingir as solicitações dos usuários. Em todos os casos 
essas instituições e empresas agem limitadas às nossas condições.

Nós também tratamos dados indiretamente, neste caso, assim como em diversos sites, 
poderemos recolher informações do seu navegador por meios dos chamados cookies 
de navegação. Estas informações visam principalmente o correto funcionamento do 
site, mas também a análises de preferência do usuário para conseguirmos proporcionar 
uma navegação agradável e personalizada.

O usuário poderá gerir as preferências de cookies, conforme painel que fica em destaque 
na tela, porém alguns deles são estritamente necessários para o funcionamento do site 
e estarão sempre ativados. O usuário também pode gerir os cookies por meio do próprio 
navegador que utiliza.

Utilizamos as redes sociais, sites parceiros e plataformas digitais como: Facebook, 
Whatsapp, Instagram e linkedin, como campo de trabalho para anunciar o Evangelho, 
a devoção a Nossa Senhora e aos Santos, também para promover nosso site, dar 
publicidade as campanhas de envio de material devocional, como pôster, terço, adesivos 
e etc, além de convidar os usuários para se solidarizarem e colaborarem com nossa 
Causa.

Todas as vezes que o usuário visita nossos perfis ou interage com nossas publicações, 
são gerados cookies de estatísticas para aplicarmos em nossas ações de marketing.  

Quando recomendamos sites parceiros em nosso site ou em nossas redes sociais, 
visamos que o usuário possa experimentar benefícios diversos, todavia, não é condição 
para participar de qualquer atividade da ACNSF, tão pouco há obrigação de adesão.

Direitos do Titular dos Dados Pessoais

Qualquer pessoa que mantenha contato com a ACNSF, seja através de nosso site e 
redes sociais, ou por meio de correspondências físicas, é o titular dos dados e possui 
seus direitos garantidos pelo art.18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, lei 
13.709/2018.
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A redação integral do artigo pode ser lida em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm#art18

Contato

Entendemos e respeitamos que a qualquer tempo é lícito que o usuário queira encerrar 
seu relacionamento com a ACNSF. Para tanto não exigimos qualquer condição e 
deixamos abertos canais de comunicação para tal solicitação.

Para o envio de sugestões, solicitação de cancelamento de doações ou pedido de 
não recebimento de mais correspondências, o usuário poderá enviar um e-mail para   
acnsf@acnsf.org.br ou entrar em contato pelo telefone (11) 2971-9040.

Qualquer dúvida, pedido de esclarecimentos ou solicitação referente aos dados pessoais 
dos titulares, entre em contato com a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima - 
ACNSF, através do e-mail: dpo@acnsf.com.br

Medidas de Segurança

Mantemos esforços para proteger a privacidade dos dados e assim praticamos ações 
tecnológicas e administrativas para deixar os dados em condições seguras. Restringimos 
o acesso aos dados pessoais e buscamos aperfeiçoar a cada dia nossos trabalhos para 
que o apostolado a ser desenvolvido ofereça o atendimento dos requisitos legais aos 
usuários.

Alteração do Aviso de Privacidade

Com o ideal de alcançar o aperfeiçoamento de nossas práticas ou em razão de 
obediência legal, esse aviso de privacidade poderá ser modificado a qualquer tempo, 
assim é recomendado o acesso a esta página periodicamente.

Acreditamos que este aviso demonstra nossa transparência, boa fé e seriedade para 
com todos aqueles que mantêm contato com a ACNSF. Deixamos aberto caminhos para 
atender qualquer necessidade e esperamos com a proteção de Deus e a colaboração 
de nossos usuários, seguir adiante com nosso ideal.

Agradecemos a sua participação e prometemos nossas orações.

São Paulo, 01 de agosto de 2021.

Em Jesus e Maria
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