MISSÃO PAZ
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
DE DADOS
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1. O OBJETIVO DA PRESENTE POLÍTICA
A Missão Paz está comprometida com a conscientização dos usuários de seus serviços de atendimento, pessoas físicas imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, voluntários, visitantes, jornalistas, pesquisadores ou quaisquer outros indivíduos relacionados aos serviços oferecidos pela instituição.
Com o compromisso de respeitar a sua privacidade e prezar pela transparência, a Missão Paz
criou essa Política de Privacidade para proporcionar a você um claro entendimento sobre como
a instituição trata os seus dados pessoais.
Para mais informações acerca do tratamento de dados pessoais, entre em contato com o Encarregado através do e-mail: privacidade@missaonspaz.org.

2. QUEM É O CONTROLADOR
DOS DADOS PESSOAIS
A Missão Paz será o controlador de seus dados pessoais no âmbito da relação estabelecida com
você. Para fins da legislação brasileira aplicável, controlador é a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

3. QUAIS DADOS SERÃO TRATADOS
A Missão Paz coleta dados básicos para identificação e atendimento do migrante, solicitante de
refúgio e refugiados, bem como:
•

Nome;

•

Sexo;

•

Data de nascimento;

•

Local de nascimento;

•

Números de documento de identificação;

•

Nome dos pais;

•

Número do cartão do SUS;

•

E-mail;

•

Telefone;

•

Contato pessoal;

•

Status migratório.
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Coletamos também os seguintes dados para fins estatísticos:
•

Religião;

•

Estado civil;

•

Gênero;

•

Status migratório;

•

Status de inscrição no SUS;

•

Número de filhos;

•

Idade, nacionalidade;

•

Idiomas falados;

•

Último local de residência;

•

Local e data de entrada no Brasil;

•

Grau de escolaridade;

•

Profissão no país de origem;

•

Como soube do serviço;

•

Qual instituição encaminhou o migrante à Missão Paz;

•

Profissão atual e curso de formação.

Os dados estatísticos são anonimizados, portanto, não representam riscos ao Titular dos dados, a coleta desses dados é feita via atendimento pessoal na Sede da Missão Paz.
É um direito seu atualizar e remover seus dados pessoais na Missão Paz. Para tal solicitação,
envie um e-mail para privacidade@missaonspaz.org.

4. PARA QUAIS FINALIDADES TRATAMOS
OS SEUS DADOS PESSOAIS
A coleta de dados de identificação tem como objetivo garantir a execução do atendimento social
oferecido pela Missão Paz.
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5. COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS
DADOS PESSOAIS
Os dados de identificação do titular podem ser compartilhados com órgãos governamentais,
não governamentais e organizações internacionais para fins de auditoria da assistência social
financiada pelos mesmos.
Caso o titular opte por assistências sociais fornecidas por empresas terceiras, seus dados de
identificação serão compartilhados com os mesmos para fins de auditoria.
Em casos onde o titular opte pelo serviço de assistência à recolocação profissional, seus dados
de identificação podem ser compartilhados com empresas que buscam empregar migrantes e
refugiados, sendo este, o único objetivo.

6. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS
PARA FORA DO BRASIL
A Missão Paz poderá transferir seus dados pessoais a prestadores de serviços localizados no
exterior, incluindo prestadores de serviços em nuvem, mas sempre observando as boas práticas de privacidade e proteção aos dados pessoais.

7. POR QUANTO TEMPO VAMOS RETER
OS SEUS DADOS PESSOAIS
Os dados de identificação do titular serão mantidos por tempo indeterminado na Missão Paz,
para que, caso o titular dos dados volte a precisar de atendimento, teremos todas as informações necessárias para agilizar sua assistência.

8. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS EM
RELAÇÃO AOS SEUS DADOS PESSOAIS
O titular dos dados tem pleno direito a corrigir e pedir a imediata exclusão dos seus dados, bem
como o acesso a todas as informações pessoais mantidas e processadas pela Missão Paz.
Os dados estatísticos não podem ser apagados, pois, devido à anonimização, não é mais possível identificar seus dados.
As solicitações de esquecimento, correção e acesso aos dados devem ser enviadas para o e-mail
privacidade@missaonspaz.org e serão atendidas em até 30 dias.
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9. SEGURANÇA DE DADOS
A Missão Paz conta com diversos recursos para garantir a segurança dos dados pessoais do
titular, em seu armazenamento e processamento. Somente os voluntários e funcionários responsáveis pelo atendimento terão acesso restrito às informações dos titulares.

10. ALTERAÇÃO A ESTA POLÍTICA
A Missão Paz reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, mediante publicação da versão atualizada nos meios de comunicação institucional
e envio de comunicado pelos meios de contato cadastrados por você inicialmente.

Entrada em vigor
Esta Política entrará em vigor trinta (30) dias após a sua assinatura.
Após a entrada em vigor, haverá um período de 180 dias para adaptação da instituição e dos
Colaboradores a esta Política de Proteção, período no qual a instituição deverá providenciar
formações sobre a Política e os temas por ela tratados a todos os seus Colaboradores.
São Paulo, 17 de setembro de 2021

Pe. Antenor João dalla Vecchia

Pe. Irmani Paulo Borsatto		

Pe. Paolo Parise
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