TERMO DE ACEITE MINAS SEM AMARRAS
O Sindifisco-MG está comprometido em proteger sua privacidade online. Tratamos sua privacidade da
mesma forma que tratamos a nossa. Quando você utiliza nosso site ou se comunica conosco, coletamos
e armazenamos suas informações pessoais para melhor atendermos a você e à missão a que nos
propomos.
Redigimos esta Política de Privacidade para demonstrar a você como lidamos com essas informações –
como, por exemplo, seu nome, informações de contato e assuntos que são importantes para você – e
mostrar que nos empenhamos para mantê-las seguras e privadas.
POR QUE COLETAMOS SUAS INFORMAÇÕES?
Coletamos seu nome, CPF, e-mail e aceite dado a esta política de privacidade para comprovar a sua
adesão à campanha que ora movemos, contrária à adesão do Estado de Minas Gerais ao Regime de
Recuperação Fiscal (RRF).
QUAIS INFORMAÇÕES COLETAMOS DE VOCÊ?
Conforme já mencionado, coletamos seu nome, CPF, e-mail e aceite dado a esta política de privacidade.
E somente aceite os termos e submeta seus dados pessoais se for maior de idade.
O QUE FAZEMOS COM SUAS INFORMAÇÕES?
Utilizaremos as suas informações para comprovar que você concorda que o Estado de Minas Gerais não
deve aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), sob pena de estar sujeito aos prejuízos acima
mencionados, apenas para fins estatísticos e divulgação dos resultados, sem que os seus dados sejam
compartilhados.
COMPARTILHAMOS SUAS INFORMAÇÕES?
Asseguramos que suas informações não serão compartilhadas. Apenas serão utilizadas, conforme acima
mencionado, para mensurarmos o grau de adesão à campanha que ora propomos.
COMO MANTEMOS SUAS INFORMAÇÕES SEGURAS?
Utilizamos práticas padrão, tais como firewalls e encriptação, para proteger suas informações
pessoalmente identificáveis contra o acesso, alteração, divulgação, mau uso ou destruição não
autorizados. Manteremos suas informações pessoais pelo tempo que for necessário para o (s) propósito
(s) para o qual (quais) tais informações foram coletadas, a menos que de outra forma exigida por lei.
Caso você solicite que suas informações sejam deletadas, o pedido será atendido.
COMO VOCÊ PODE ATUALIZAR, CORRIGIR E SOLICITAR A EXCLUSÃO DE SEUS DADOS?
Você pode revisar, atualizar e solicitar a exclusão de suas informações pessoais por meio de solicitação
ao webmaster, através do e-mail minassemamarras@sindifiscomg.org.br
COMO POSSO OBTER MAIORES INFORMAÇÕES?
Caso tenha quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade, suas informações pessoais ou proteção
de dados relacionadas a este site, você poderá entrar em contato com o webmaster através do e-mail
minassemamarras@sindifiscomg.org.br. Para sua proteção, nós apenas podemos compartilhar e
atualizar as informações pessoais associadas com o endereço de e-mail específico que você usa para nos
enviar sua solicitação e poderemos verificar sua identidade antes de continuar. Atenderemos seu
pedido dentro de um período de tempo razoável. Por favor, não envie informações pessoais sensíveis ou
senhas por e-mail.
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