POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A privacidade e a proteção dos seus dados pessoais são um objetivo permanente da Plataforma
Rifa Digital e seus organizadores. Por isso, buscamos sempre honrar esse compromisso e zelar
pela segurança e confidencialidade do dados aqui dispostos.
Para o cadastro e efetivo uso, apenas serão recolhidos os dados estritamente necessários à
nossa atividade. Garantimos que esses dados não serão utilizados para outras finalidades que
não aquelas para as quais que forem indicadas.
Os dados recolhidos serão conservados pelo período necessário para a finalidade para o qual
foram recolhidos, salvo disposições legais em vigor e/ou verificando-se algum interesse legítimo
por parte da Plataforma Rifa Digital e para a sua manutenção, exceto se prevalecerem direitos ou
liberdades fundamentais dos titulares destes dados.
Na execução da Plataforma Rifa Digital, a Diretoria Organizadora da Plataforma poderá ceder os
seus dados pessoais a entidades terceiras mas, nesses casos, a Plataforma assegurará que tais
entidades apresentaram garantias suficientes de aplicação de medidas técnicas e organizativas
adequadas ao tratamento dos dados nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD) e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2018).

A Plataforma Rifa Digital recolhe apenas os dados pessoais necessários para instruir os
processos individuais dos seus usuários.
A recolhimento e tratamento das informações obtidas tem por finalidade manter, administrar e
gerir a relação existente entre os usuários e a Plataforma, bem como manter os usuários
informados sobre valências, serviços e atividades que possam ser do seu interesse.
Esta Plataforma se vale de todas as medidas disponíveis e aqui aplicáveis para garantir que os
seus funcionários ou colaboradores com acesso aos seus dados pessoais, no contexto das
respectivas tarefas, procederão ao correto tratamento desses dados, nos termos da presente
política de privacidade e das obrigações legais de proteção de dados em vigor.

Sempre que esta Plataforma cede dados pessoais cujo tratamento é responsável a entidades
terceiras, no âmbito da sua atividade profissional, salvaguardará junto dessas entidades,
mediante instrumento contratual, o cumprimento do RGPD, LGPD e demais legislações
aplicáveis, no que respeita à segurança e proteção dos seus dados pessoais.
Os titulares dos dados poderão, a qualquer tempo, adicionar, retificar, solicitar a portabilidade ou a
exclusão dos seus dados pessoais através do canal de Suporte, ou no e-mail:
contato@rifa.digital. Tais pedidos serão tratados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
A Plataforma Rifa Digital se compromete a cumprir a sua obrigação de sigilo com os dados
pessoais recolhidos e tomará as medidas necessárias para impedir a sua alteração, perda ou
acesso não autorizado, de acordo com a legislação em vigor.
A Plataforma Rifa Digital utiliza cookies próprios e de terceiros para analisar a atividade do
utilizador, melhorar os seus serviços na página web e fornecer uma boa experiência de
navegação. Estes cookies não armazenam informações de identificação pessoal e, ao usar a
nossa página web, está autorizando o uso destes cookies.
A Plataforma Rifa Digital tem liberdade para modificar sua Política de Privacidade de acordo com
a legislação aplicável em cada momento. Em todo o caso, qualquer modificação da Política de
Privacidade será devidamente publicitada para que seja informado sobre as alterações efetuadas
no tratamento dos seus dados pessoais e, sendo legalmente exigível, poderá dar o seu
consentimento.

Se tiver alguma questão relacionada com a presente política de privacidade, ou alguma sugestão
que deseje apresentar, poderá contatar-nos através do Email ou através do canal de Suporte
disponibilizado no site da plataforma.
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