POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
DO CENTRO DAS MULHERES DO CABO (CMC)
INTRODUÇÃO
O Centro das Mulheres do Cabo (CMC), é uma organização feminista, fundada em 1984 e
constituída como entidade sem fins econômicos, organizada como associação de mulheres, que
tem como missão construir a igualdade de gênero e raça, e afirmar os direitos humanos das
mulheres na perspectiva feminista.
O ponto central da nossa missão é afirmar os direitos humanos nas mulheres o CMC, acredita
que as mulheres e as meninas têm o direito de viver num mundo sem violência. O CMC
historicamente atuou em defesa dos direitos humanos, da democracia e justiça social, adotando
a comunicação como um direito humano; como uma estratégia para o empoderamento das
mulheres, jovens, adolescentes e crianças; e como um instrumento para a prática da
transparência e de prestação de contas.
Diante disto, com a aprovação da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
e da entrada em vigor dos artigos 52, 53 e 54 da mesma, a partir de setembro de 2021, o CMC
elaborou e aprovou sua Política de Proteção de Dados e Privacidade (PPDP), no intuito de
proteger os dados de todas as pessoas que estiverem participando das atividades realizadas pelo
CMC, garantindo a confidencialidade e privacidade desses dados; adotando procedimentos
para garantir a segurança no tratamento dos mesmos, incluindo medidas para prevenir a
ocorrência de danos em virtude desse tratamento; punindo a realização do tratamento de dados
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; prestando contas sobre as atividades que
demandem o uso e tratamento de dados pessoais; e respeitando a referida no Lei no tocante à
autorização e consentimento dos titulares dos dados para quaisquer usos e tratamentos,
garantindo a anonimização dos dados pessoais, a partir de um comum acordo com esses/as
titulares.
Esta Política de Proteção de Dados e Privacidade (PPDP) fortalece a Política de Proteção à
Criança e Adolescente (PPCA), aprovado pelo CMC em maio de 2021 e reforça o aparato
institucional para aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e do Estatuto da
Criança e Adolescente (lei nº 8.069/1990.), especialmente naqueles artigos voltados a proteção
dos direitos, segurança e proteção integral das mulheres, jovens, crianças e adolecentes
enquanto sujeitos de direitos
A PPDP do CMC apresenta informações, estabelece procedimentos de como os dados são
coletados e tratados; define a finalidade de utilização desses dados, bem como a temporalidade
desse uso; descreve as medidas de segurança para o armazenamento e tratamento dos dados;
estabelece os instrumentos para garanitr o consentimento e a confidenacialidade dos dados;
informa sobre como os dados serão compartilhados e os mecanismos a serem adotados em
torno da jurisdição para resolução de possíveis conflitos
SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS
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Esta Política de Protgeção de Dados e Privacidade se aplica a todas as pessoas participantes
das atividades, projetos e programas sob a responsabilidade do CENTRO DAS MULHERES
DO CABO (CMC), inscrito no CNPJ sob o número 08.146.755/0001-00, com sede na Rua
Padre Antonio Alves, 20, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP; 54.05-230, doravante
nominado CMC, assim como os/as profissionais, educadores/as e colaboradores/as do CMC,
por ele identificados e regularmente constituídos, e as pessoas vinculadas aos (às) tomadores/as
e prestadores/as de serviços do CMC.
O CMC, dentre as suas atribuições definidas em plano estratégico plurianual, é uma organização
que produz conhecimentos aplicados a partir da realização de de diagnósticos, pesquisas e
avaliações, produzindo e divulgando relatórios e publicações com o conteúdo dessas
realizações; e desenvolve, de forma participa, soluções em tecnologias sociais, metodologias e
técnicas para ideias e iniciativas voltadas à transformação social, a partir de sua missão e visão
de futuro.
A presente Política de Proteção de Dados e Privacidade contém informações sobre coleta, uso,
armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais de participantes dos projetos e
programas realizados pelo CMC, assim como de pessoas vinculadas aos tomadores e
prestadores de serviços do CMC, com a finalidade de demonstrar absoluta transparência quanto
ao assunto e esclarecer a todas as interessadas e todos os interessados sobre os tipos de dados
que são coletados, os motivos da coleta e a forma como as pessoas podem gerenciar ou excluir
as suas informações pessoais.
O documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Lei 13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) e o Regulamento da União Europeia
n. 2016/6790. Ainda, o documento poderá ser atualizado em decorrência de eventual atualização
normativa.

SEÇÃO 2 - COMO O CMC RECOLHE OS DADOS PESSOAIS?
Os dados pessoais das pessoas que participam das atividades, projetos e programas do CMC
ou que estão vinculadas aos (às) tomadores/as e prestadores/as de serviços do CMC são
recolhidos por meio do preenchimento de formulários impressos ou digitais, resposta a
entrevistas, registro de áudio, fotografias ou audiovisual das atividades das quais as pessoas
participem.
Os dados são coletados e armazenados pelo CMC ou por sua equipe e colaboradores/as, para
que possam realizar o tratamento dos dados em conformidade com o propósito da atividade,
projeto ou programa do CMC, ou com os termos do acordo ou contrato celebrado pelo CMC.
Os dados poderão ser igualmente coletados por meio de informação direta por parte da pessoa
que a forneceu ou por meio de transferência por via digital – email, whattsapp, messenger e
outras plataformas digitais de comunicação.

O CMC é responsável pela segurança de seus dispositivos e servidores de armazenamento de
dados, entretanto, não tem responsabilidade pela segurança dos dispositivos e aplicativos das
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pessoas fornecedoras dos dados.
O CMC poderá receber dados de terceiros, como, por exemplo, Facebook, Google, Instagram
e outras plataformas de redes sociais, não se limitando a elas. A utilização desses dados é
autorizada previamente pelas usuárias e pelos usuários junto ao terceiro em questão.

SEÇÃO 3 - QUAIS DADOS PESSOAIS O CMC RECOLHE?
Os dados pessoais que poderão ser recolhidos para realização das atividades, projetos e
programas do CMC ou para a execução dos acordos e contratos celebrados pelo CMC são
nome completo, endereço de e-mail, RG, CPF, local de nascimento e de residência, profissão,
além daqueles considerados sensíveis, tais como dado pessoal sobre origem racial ou étnica,
escolaridade, se é pesssoa com deficiência, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Os dados de crianças, adolescentes e jovens menores de idade, bem como das pessoas
consideradas “incapazes” de responderem perante a Lei serão coletados e tratados mediante
autorização expressa e explícita de mães, pais, tutores/as e responsáveis por essas pessoas,
conforme estabelece o Artigo 14 da Lei 13.709/18, através de termos de consentimento e
autorização, especialmente aqueles definidos na Política de Proteção das Crianças e
Adolescentes do CMC.
O registro de dados deve observar os padrões definidos pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) - e identificar e categorizar cada espécie de dado pessoal tratado.
Diante da formalização do contrato de prestação de serviços entre a CMC e tomadores/as ou
prestadores/as de serviços, poderão ser coletados e armazenados dados das pessoas
vinculadas aos (às) tomadores/as ou prestadores/as de serviços relativos à execução
contratual, inclusive às comunicações realizadas entre o CMC e as pessoas vinculadas a
esses/as tomadores/as ou prestadores/as de serviços.

SEÇÃO 4 - PARA QUE FINALIDADES O CMC RECOLHE OS DADOS PESSOAIS?
Os dados pessoais dos/as participantes das atividades, projetos e programas do CMC ou das
pessoas vinculadas aos (às) tomadores/as e prestadores/as de serviços do CMC coletados e
armazenados tem por finalidade atender ao escopo das atividades, projetos e programas
desenvolvidos pelo CMC ou executados pelo CMC por força de demanda de terceiros, ou,
ainda, para a execução de acordos e contratos celebrados pelo CMC.
Para todos os efeitos, será dado conhecimento sobre o uso dos dados pessoais a cada pessoa
que participar das atividades, projetos e programas do CMC ou estiver vinculada aos (às)
tomadores/as ou prestadores/as de serviços do CMC. O CMC manterá em seu sítio eletrônico
os dados de identificação e contato da pessoa encarregada pelo tratamento dos dados
coletados.
O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de Proteção de
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Dados e Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia às respectivas pessoas,
de modo que os direitos e obrigações aqui previstos permanecem aplicáveis.
SEÇÃO 5 – COMO O CMC ATUALIZA OS DADOS COLETADOS E POR QUANTO
TEMPO OS DADOS PESSOAIS FICAM ARMAZENADOS?
A atualização dos dados coletados pelo CMC se dá da mesma forma que a coleta dos dados
durante a execução das atividades, projetos e programas do CMC, ou seja, por meio do
preenchimento de formulários impressos ou digitais, resposta a entrevistas, registro de áudio,
fotografias ou audiovisual das atividades das quais as pessoas participem, ou, ainda, por meio
de informação direta por parte da pessoa que a forneceu ou por meio de transferência por via
digital – email, whattsapp, messenger e outras plataformas digitais de comunicação.
Os dados pessoais são armazenados pelo CMC durante o período necessário para a execução
das atividades, projetos e programas do CMC, o período de vigência dos acordos e contratos
celebrados pelo CMC, ou o cumprimento das finalidades previstas no presente documento,
conforme o disposto no inciso I do artigo 15 da Lei 13.709/18.
Os dados podem ser removidos ou anonimizados a pedido das pessoas que participaram ou
participarão das atividades, projetos e programas do CMC, ou das pessoas vinculadas aos
(às) tomadores/as ou prestadores/as de serviços da CMC, ou, ainda, pelo própria equipe do
CMC, relativamente aos dados que estiverem em sua posse, em relação aos (às) tomadores/as
ou prestadores/as de serviços.
Ainda, os dados pessoais coletados apenas podem ser conservados após o término de seu
tratamento nas seguintes hipóteses previstas no artigo 16 da referida Lei:
I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados
pessoais;
III - transferência a terceiros, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados
dispostos nesta Lei;
IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiros, e desde que
anonimizados os dados.

SEÇÃO 6 - SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS ARMAZENADOS PELO CMC
O CMC se compromete a elaborar um programa de governança em proteção de dados pessoais
e privacidade em conformidade com a LGPD e plano de emergência para o tratamento de
incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais, incluindo a aplicação de
medidas técnicas, jurídicas e organizativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados.
Em caso de incidente envolvendo a segurança dos dados identificados pelo próprio titular dos
respectivos dados, o fato poderá ser reportado a pessoa encarregada, identificada no sítio
eletrônico do CMC ou informado diretamente ao CMC por email no endereço(
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contato@mulheresdocabo.org.br) . E quando identificado pelo CMC ou sua equipe e
colaboradores/as, será imediatamente comunicado ao titular, informando quais medidas serão
adotadas para mitigar ou eliminar os danos acarretados.
SEÇÃO 7 – COMPARTILHAMENTO PÚBLICO DOS DADOS
O compartilhamento público de dados ocorre apenas com os dados referentes às publicações
realizadas pelas próprias pessoas participantes das atividades, projetos e programas do CMC
ou vinculadas aos (às) tomadores/as e prestadores/as de serviços do CMC ou, ainda, pelas
pessoas titulares dos dados transferidos ao CMC por tomadores/as de serviços por força de
acordo ou contrato que o CMC tenha celebrado.
Poderá, ainda, haver compartilhamento público de dados caso haja expresso consentimento
das pessoas participantes das atividades, projetos e programas do CMC ou vinculadas aos
(às) tomadores/as e prestadores/as de serviços da CMC ou, ainda, das pessoas titulares dos
dados transferidos ao CMC por tomadores/as de serviços por força de acordo ou contrato que
o CMC tenha celebrado.

SEÇÃO 8 - OS DADOS PESSOAIS ARMAZENADOS PELO O CMC
PODERÃO SER TRANSFERIDOS A TERCEIROS?
O CMC poderá compartilhar os dados pessoais coletados com outras organizações para as
quais presta serviços, realiza parcerias ou que com quem colabora no desenvolvimento de
suas atividades, projetos e programas, nas mesmas condições estabelecidas em sua Política
de Proteção de Dados e Privacidade e PPCA. Será facultado às pessoas participantes das
atividades, projetos e programas do CMC optar por não ter seus dados pessoais
compartilhados com terceiros.
Os respectivos terceiros recebem os dados na medida do necessário para permitir o
cumprimento dos serviços para os quais o CMC foi contratada ou para realizar atividades
consorciadas e/ou em parcerias ou para que realizem os serviços para os quais foram
contratados pelo CMC.
Os/as contratantes do CMC e/ou fornecedores/as de serviços por ele contratados podem ser
localizados ou possuir instalações localizadas em países diferentes. Nessas condições, os
dados pessoais transferidos podem se sujeitar às leis de jurisdições nas quais os/as
contratantes e/ou fornecedores/as de serviços ou suas instalações estão localizados/as. Ao
participar das atividades, projetos e programas do CMC, a pessoa está consentindo o
processamento, transferência e armazenamento desta informação em outros países.
SEÇÃO 9 – CONSENTIMENTO
Ao participar das atividades, projetos e programas do CMC e fornecer as informações
pessoais, a pessoa está consentindo com a presente Política de Proteção de Dados e
Privacidade.
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A pessoa que participar das atividades, projetos e programas do CMC ou que estiver vinculada
aos (às) tomadores/as ou prestadores/as de serviços do CMC receberá Termo de Ciência que,
ao preenchê-lo e assiná-lo, manifesta conhecer e pode exercitar seus direitos de cancelar o uso
de seus dados pessoais, atualizar seus dados pessoais, e garante a veracidade das informações
disponibilizadas.
A pessoa que participar das atividades, projetos e programas do CMC ou que estiver vinculada
aos (às) tomadores/as ou prestadores/as de serviços do CMC tem direito de retirar o seu
consentimento a qualquer tempo. Para tanto, deve entrar em contato através do e-mail
contato@mulheresdocabo.org.br) ou por correio enviado ao seguinte endereço: Rua Padre
Antonio Alves, 20, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP; 54.05-230.
A manifestação de retirada de consentimento produz efeitos a partir do recebimento do email
ou correspondência pelo CMC, não afetando a publicação de dados anteriormente
compartilhada.

SEÇÃO 10 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS E
PRIVACIDADE
O CMC reserva o direito de modificar essa Política de Proteção de Dados e Privacidade a
qualquer momento, comunicando às pessoas que participaram ou participam das atividades,
projetos e programas do CMC ou que estejam vinculadas aos (às) tomadores ou
prestadores/as de serviços do CMC.
As alterações e esclarecimentos vão surtir efeitos imediatamente após sua comunicação.
Quando realizadas alterações, as pessoas serão notificadas. Ao não contestar, fica consignado
sua concordância com as novas regras.
SEÇÃO 11 – JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento, será aplicado
integralmente o direito brasileiro e os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da
comarca em que se encontra a sede do CMC.

Cabo de Santo Agostinho (PE), 27 de setembro de 2021.
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