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POLÍTICA DE COOKIES DA ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA 

TABEA 

 

1. NOSSO COMPROMISSO COM A PRIVACIDADE 

Nós temos compromisso com a ética e com moral, e por isso respeitamos a 

privacidade e o sigilo das informações por nós coletadas. Buscamos atender os 

interesses dos seus titulares e também o exercício da nossa atividade de 

Assistência Social.  

 

2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS OU DADOS 

PESSOAIS SENSÍVEIS 

Dependendo do motivo que levar uma pessoa a entrar em contato conosco, nos 

canais disponíveis do nosso site, é possível que os seus dados pessoais 

necessitem compartilhamento com nossas entidades parceiras. Isso somente 

ocorrerá quando for imprescindível para dar resposta e soluções às solicitações 

que nos forem apresentadas, sejam estas relacionadas ao conteúdo ou 

funcionamento do nosso site ou sobre nossa atuação. 

 

3. O DESTINO E A NATUREZA DAS INFORMAÇÕES QUE COLHEMOS 

NO SITE  

Para atender aos interesses das pessoas que buscam informações por meio do 

nosso site, colhemos informações classificadas como dados pessoais, tais  
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como: nome completo, endereço de e-mail, telefone para contato, motivo do 

contato e a forma como prefere ser contatado. 

Usamos os dados pessoais cadastrados apenas para melhorar o atendimento 

aos interessados no nosso trabalho e nas atividades que a TABEA realiza. 

 

4. COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS 

Adotamos melhores práticas para manter a segurança e a privacidade dos dados 

pessoais coletados no nosso site, a fim de protegê-los de acessos ou usos 

indevidos. 

Fazemos isso, por meio de gestão sobre os acessos realizados, em 

conformidade com as nossas políticas internas, buscando garantir segurança e 

respeito aos princípios cristãos e de acordo com a LGPD. 

 

5. CONTATO 

Se você precisar entrar em contato conosco para obter informações sobre 
operações de tratamento de seus dados pessoais, ou esclarecimentos sobre 
nossa Política de Privacidade, pode enviar mensagem para e-mail 
heimannalmeida@gmail.com. 

 


