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POLÍTICA DE PRIVACIDADE ALADYR 

 

A Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reúso de Água, doravante denominada 

ALADYR, em cumprimento às normas de proteção de dados, informa seus parceiros, fornecedores 

e usuários do site sobre sua Política de Proteção e Tratamento de Dados Pessoais e Empresariais, 

que são fornecidos mediante cadastro como membro da ALADYR e/ou inscrevendo-se nos 

seminários e eventos ALADYR (presenciais e virtuais), como patrocinadores ou participantes, 

através do site da Associação, redes sociais ou via e-mail. Esses dados serão registrados no banco 

de dados de clientes da ALADYR, com endereço fiscal em 20200 W. Dixie Highway, Suite G17, 

Aventura, FL, US, para os fins detalhados nesta política. 

 

A ALADYR tratará devidamente os dados fornecidos pelos parceiros, patrocinadores, participantes 

e interessados, para efeitos exclusivos das suas ações, sendo estes: 

 

� Promoção de eventos da ALADYR, através de contacto via e-mail e/ou telefonema, que 

permitam a divulgação das informações pertinentes a cada evento correspondente. 

� Envio, por e-mail, de comunicações e informações relacionadas às ações da ALADYR e 

seus serviços. 

� Disponibilização de informação, via e-mail, para profissionais ligados ao setor de águas, 

sobre oportunidades de estudo, acordos da associação, bem como oportunidades de 

participação em projetos e pesquisa, entre outros. 

� Envio de convites por e-mail para participação, caso tenha interesse, em publicações da 

ALADYR ou organizações afins. 

 

O tipo de dado que a ALADYR solicita e recolhe corresponde a informação básica para contatar e 

classificar o parceiro, patrocinador, audiência ou interessado, de acordo com a sua área de trabalho 

e interesses estritamente profissionais. Essas informações excluem totalmente dados que possam 
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afetar a privacidade, a vida familiar ou colocar em risco a integridade da pessoa, ou em situações de 

discriminação ou desrespeito.  

Dados solicitados pela ALADYR: 

 

� Nome da empresa ou pessoa física 

� Nome da pessoa de contato ou representante da empresa 

� Cargo na empresa  

� Informações de cadastro da empresa ou registro de identificação, no caso de pessoa física 

� E-mail comercial ou pessoal 

� Telefone do escritório  

� Número de telefone pessoal (Celular – À escolha do participante cadastrado) 

� Endereço do escritório (Caso o participante não pertença a uma organização ou seja 

trabalhador independente, pode omitir esta informação colocando apenas a cidade onde 

reside)  

� Conta de rede social (LinkedIn, Instagram, Facebook, outros) 

� Outros (Qualquer outra informação referente às ações da ALADYR, nos casos em que já 

exista algum tipo de vínculo com a associação). 

 

Do mesmo modo, a ALADYR informa que, durante a execução de seus eventos, poderá realizar 

registros fotográficos e de vídeo para publicação em suas diferentes redes sociais, como 

comprovação da execução satisfatória destes.   

Os dados, referidos na seção anterior, são coletados da seguinte forma: 

 

� Portal ALADYR: Por meio de registro online, voluntário, para inscrição como sócio 

ALADYR e/ou inscrição em seminários e eventos da Associação (presenciais e virtuais), 

como participantes e palestrantes.  
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� E-mail: Uma vez entregue a ficha de inscrição, com a disponibilidade de participar como 

patrocinador dos seminários e eventos da ALADYR (presenciais e virtuais).  

� Redes Sociais: De acordo com as informações fornecidas a respeito das contas em redes 

sociais, exclusivas da ALADYR. 

� Telefonemas: Por meio de contato telefônico que a equipe ALADYR pode estabelecer, para 

prestar informações de interesse sobre os diversos fins da Associação.  

� Reuniões presenciais: Através de reuniões presenciais organizadas pela equipe ALADYR 

com os interessados em nossas ações. 

� Dados públicos dos sites das empresas de interesse: Captura de informações públicas nos 

portais das empresas que estejam relacionadas às ações da ALADYR. 

A ALADYR se compromete a processar os dados de seus sócios, patrocinadores, participantes e 

interessados, para os fins descritos nesta política, pelo prazo de 20 (vinte) anos ou até que o sócio, 

patrocinador, participante do evento e interessados decidam cancelar a aprovação para o tratamento 

dos seus dados.  

Da mesma forma, a ALADYR notifica os parceiros, patrocinadores, participantes e interessados 

que, como titulares dos dados coletados (pessoais ou empresariais) e na devida proteção dos 

mesmos, têm direito ao seguinte: 

� Acesso às suas informações: Solicite à ALADYR o envio de uma cópia de seus dados 

pessoais ou comerciais que armazenamos em nosso banco de dados. 

� Retificação de dados: Correção dos dados, em caso de divergência, bem como solicitação 

de complementação e/ou atualização das informações que julgar necessárias. 

� Restringir ou se opor ao processamento de suas informações: Parceiros, patrocinadores, 

assistentes e interessados têm o direito de restringir ou se opor ao uso de seus dados pessoais 

e/ou comerciais, para os fins descritos na primeira seção de nossa política. 
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� Excluir suas informações do nosso Banco de Dados: Solicite a equipe ALADYR a 

exclusão de informações pessoais do banco de dados, sempre que necessário. 

Critérios para tratamento de dados. 

A ALADYR, em busca do fiel cumprimento de sua política de privacidade, estabelece as seguintes 

diretrizes no tratamento de seu banco de dados: 

� Os dados pessoais contidos no banco de dados geral da ALADYR são processados 

especificamente pela DIRETORIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO da 

associação. Por nenhuma razão podem ser divulgados, publicados ou compartilhados com 

terceiros; a menos que o contato de quem as informações são solicitadas seja previamente 

notificado por e-mail sobre a solicitação de seus dados por um terceiro. 

� Para o caso específico do Programa Escola e Academia da Água, os dados pessoais 

coletados, que estejam armazenados na base de dados ALADYR, são tratados 

especificamente pela COORDENAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL da 

Associação. Por nenhuma razão podem ser divulgados, publicados ou compartilhados com 

terceiros; a menos que o contato de quem as informações são solicitadas seja previamente 

notificado por e-mail sobre a solicitação de seus dados por um terceiro. 

� A base de dados da ALADYR referente a um evento ou reunião (online ou presencial) 

poderá ser compartilhada com suas empresas patrocinadoras, quando os envolvidos forem 

notificados no processo de inscrição e aceitem a divulgação de seus dados. 

Acesso através de nosso site. 

Para os interessados nas ações da ALADYR, que entram no site da Associação, é importante levar 

em consideração o seguinte: 

� O site da Associação não captura nenhuma informação dos usuários do portal no momento 

da entrada, a coleta de informações é feita apenas no ato da inscrição formal e voluntária 
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para participação nos seminários e eventos da ALADYR (presencial e virtual) ou pela sua 

participação como sócio ALADYR. 

Políticas de privacidade de outras páginas da web relacionadas. 

No portal da Associação, bem como em determinadas informações divulgadas, seja através de e-

mail ou redes sociais, poderão existir links para outras páginas da web que estejam relacionadas 

com as ações da ALADYR; no entanto, a política de privacidade da ALADYR compete apenas ao 

site e redes da Associação e suas informações diretas. No caso de entrar em portais de terceiros, 

você deve ler e aceitar as políticas correspondentes externas à ALADYR. 

Atualização da nossa Política de Privacidade 

A ALADYR, garantindo a proteção e tratamento dos dados pessoais e/ou comerciais de seus 

parceiros, fornecedores e usuários do site, fará os devidos ajustes e atualizações que são de 

responsabilidade da política de privacidade da Associação, da mesma forma, levando em 

consideração as atualizações relevantes da página da web que podem estar relacionadas com o 

tratamento de dados pessoais. 

Data da última versão: 21 de junho de 2021. 

Se você tiver alguma dúvida sobre a Política de Privacidade da ALADYR ou se quiser fazer uso de 

algum de seus direitos, pode enviar uma notificação, informando o motivo, para o e-mail 

processos@aladyr.net 


