TERMOS DE USO
Os Termos de Uso elaborado pela OCT e todo o conteúdo disponibilizado pelo seu site
está em conformidade com o quanto previsto na Constituição da República Federativa
do Brasil, no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção Dados (“LGPD”). O site
é protegido pelas leis de Direitos Autorais, Direito da Propriedade Industrial, de
Software e Registro de Domínio.
Complementa este Termos de Uso a nossa Política de Privacidade, também
disponibilizada no site da OCT. Os instrumentos foram elaborados com o intuito de
disponibilizar o conteúdo do site de forma segura, possibilitando que o usuário acesse
e utilize as informações por ele fornecidas.
Os Termos de Uso e a Política de Privacidade poderão ser alterados a qualquer
momento e sem prévio aviso, sendo importante o usuário ficar atento às atualizações,
as quais serão informadas pela OCT em seu site.
Navegando pelo site da OCT o usuário reconhece e aceita os Termos de Uso e a Política
de Privacidade, assim como as suas atualizações. Recomenda-se que o usuário as releia
a cada novo acesso.
O usuário concorda que todo o conteúdo disponível no site da OCT é protegido
juridicamente, sendo expressamente proibido ao usuário copiar, transmitir, reproduzir,
comercializar, vender, publicar, repostar, licenciar, alugar, distribuir, adaptar,
modificar, criar trabalhos a partir do referido material etc., sob pena de infração à lei,
exceto os casos autorizados expressa e previamente, o que deverá ser solicitado por email no seguinte endereço: contato@oct.org.br.
A critério da OCT, quando houver necessidade de celebração de um contrato
específico com o usuário, as condições contratuais acordadas prevalecerão sobre estes
Termos de Uso e a Política de Privacidade, tendo estes dois últimos apenas aplicação
subsidiária em caso de eventual omissão do contrato firmado, sem prejuízo da
legislação atinente ao tema.
O conteúdo do site é destinado a pessoas maiores de idade e capazes, por isso, sempre
que possível, são empreendidos esforços para identificar casos que não se enquadrem
nesta condição.
Os doadores do Programa Carbono Neutro Pratigi têm direito ao acesso facilitado às
informações sobre o tratamento dos dados informados no cadastro do site, os quais
serão disponibilizados mediante pedido formulado pelo “fale conosco” constante no
site.
Os dados solicitados são exclusivamente aqueles necessários para a doação atendendo
às normas da Receita Federal atinentes ao tema, utilizados para fins de cadastro e
compartilhamento com a Receita Federal; os dados ficarão arquivados pelo prazo de 5
1

anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à doação; a OCT é responsável
pelo armazenamento das informações em seu banco de dados.
O usuário - doador do Carbono Neutro Pratigi, ao efetuar seu cadastro e aderir às
condições do referido Programa, consente com o fornecimento de seus dados no e
tem direito, nos termos do art. 18, da LGPD, a:


confirmação da existência de tratamento;



acesso aos dados;



correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;



anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;



eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;



informação das entidades públicas e privadas com as quais a OCT compartilhou os
dados;



informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;



revogação do consentimento a qualquer momento.

Se a OCT deixar de impor alguma cláusula destes termos, isso não será considerado uma
renúncia ao direito pertinente.
Caso alguma cláusula destes Termos seja considerada ilícita, nula ou inexequível por qualquer
motivo, ela será considerada independente e não afetará a validade e a exequibilidade das
cláusulas remanescentes.

À toda sorte, pelo e-mail contato@oct.org.br o usuário poderá sanar suas dúvidas
sobre os Termos de Uso e a Política de Privacidade.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade contém as regras adotadas pela OCT quanto à privacidade
e ao uso dos dados pessoais dos usuários que navegam e/ou se cadastram, ou seja, se
os dados são coletados, como são armazenados e utilizados, nos termos da legislação
em vigor, em especial a Constituição da República Federativa do Brasil, o Código Civil, o
Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).
A OCT respeita os seus usuários e, por isso, tem um sério compromisso com a
transparência, a confiabilidade e a preservação da privacidade daqueles que navegam
e/ou se cadastram em nosso site.
Ao final da leitura desta Política de Privacidade, a qual e complementa os Termos de
Uso, se você continuar a navegar em nosso site aceitará os termos e condições
contidos nestes instrumentos, assim como as atualizações que viermos a fazer, ficando
sujeito às regras apresentadas e atualizadas.
Com o objetivo de garantir a proteção dos dados e da privacidade de nossos usuários,
eventuais informações e dados coletados ficarão protegidos por meio de sistema de
segurança, independentemente da forma como se der a captação dos dados. Os dados
permanecerão em nossa base de dados pelo prazo de cinco anos, , contados a partir
de 1º de janeiro do ano seguinte à doação; a OCT é responsável pelo armazenamento
das informações em seu banco de dados.
A OCT possui compromisso com a segurança na internet, seguindo a Lei, evitando o
envio de mensagens eletrônicas não solicitadas, não sendo consideradas como tais as
mensagens com conteúdo de interesse do usuário e relacionadas à sua doação para o
Carbono Neutro Pratigi, enviadas pela nossa instituição, ou por empresa contratada
para este fim.
Poderão ser enviadas mensagens para o usuário sobre os programas e projetos da
OCT, desde que tenha autorizado o envio.
A OCT não se responsabiliza por eventual exposição de seus programas e projetos em
sites de busca, como o Google, principalmente quando o fazem de forma
independente, sem contrato com a instituição.
Se a OCT deixar de impor alguma cláusula desta Política, isso não será considerado
uma renúncia ao direito pertinente.
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Caso alguma cláusula desta Política seja considerada ilícita, nula ou inexequível por
qualquer motivo, ela será considerada independente e não afetará a validade e a
exequibilidade das cláusulas remanescentes.
De acordo com a LGPD, você tem o direito de gerenciar, alterar, limitar, excluir acessar,
corrigir e portar seus dados, além de confirmar que houve tratamento de seus dados.
A qualquer momento, o usuário poderá decidir pelo recebimento ou cancelamento do
envio de mensagens com informações dos programas e projetos da OCT. Se você
quiser seus dados, é possível fazê-lo enviando mensagem para o e-mail
contato@oct.org.br.
A OCT se dá ao direito de coletar, usar, reter e compartilhar dados quando entender,
em boa-fé, que isso se faz necessário para: i) atuar conforme exigido pela legislação
aplicável ou em processos judiciais ou administrativos; ii) impor nossos Termos e
outros termos e políticas aplicáveis, inclusive investigações sobre possíveis violações;
iii) detectar, investigar, prevenir e resolver atividades fraudulentas e ilícitas ou
questões de segurança ou técnicas; ou iv) proteger os direitos e a segurança de nossos
usuários.
Estamos à disposição para sanar eventuais dúvidas sobre nossa Política de Privacidade
e Termos de Uso. Pode entrar em contato pelo e-mail: contato@oct.org.br.
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