
Transparência

Política de Privacidade
Acreditamos que você tem o direito fundamental à
privacidade na internet, e trabalhamos para proteger
sua segurança online.

Nossa política de privacidade on-line, às vezes, é modi�cada para atender a eventuais

necessidades de reforçá-la. Por favor, veri�que esta página periodicamente para saber sobre

possíveis mudanças. E, ao utilizar o site, o usuário admite que aceita eventuais alterações na

política postadas neste endereço.

1. Nenhum dado pessoal é coletado em nosso site sem que você o

informe, por sua livre e espontânea vontade, por e-mail,

participando de alguma de nossas ações virtuais ou ainda pelo

preenchimento de nossos formulários de �liação e de

cadastramento.

2. Não capturamos informações como endereços de IP ou de e-mail

e outros dados pessoais nem instalamos ou ativamos nenhum tipo

de programa, vírus, script, trojans ou similares que possam de

alguma forma comprometer sua segurança ou invadir sua

privacidade.

3. A utilização de cookies em nosso site tem a �nalidade única e

exclusiva de estabelecer estatísticas de acesso, sendo coletados

dados sobre provedor de acesso, sistema operacional, navegador

(tipo, versão, opções habilitadas e plug-ins instalados),

con�gurações de vídeo (tamanho/resolução e quantidade de cores),

data e hora do acesso e páginas vistas.

As métricas acima são coletadas através de ferramentas de análises

online, no nosso caso Google Analytics e Google Adwords

Conversion Tag. Tais estatísticas têm por propósito conhecer

melhor o público que acessa o site e aperfeiçoá-lo cada vez mais, de

maneira a adequar a visualização e o acesso ao maior número de

pessoas possível.

https://www.greenpeace.org/brasil/explore/transparencia/
https://www.greenpeace.org/brasil/


4. As informações coletadas pelos meios acima descritos em

hipótese alguma serão vendidas ou compartilhadas com quaisquer

outras instituições, empresas ou pessoas. Somente funcionários

autorizados do Greenpeace têm acesso a essas informações.

Nenhum dado é divulgado, seja em nosso site, seja em nossas

publicações, sem que tal possibilidade seja devidamente explicitada

no momento de seu fornecimento. Mesmo no caso das seções onde

é prevista a divulgação de mensagens, somente o nome e a

localidade do remetente são divulgados, não sendo expostos dados

como endereços, físico ou de e-mail, ou telefones de contato.

5. O Greenpeace Brasil utiliza as tags de Remarketing do Google

Analytics, DoubleClick Campaign Manager, Google Adwords e

Facebook para aprimorar a experiência do usuário nas interfaces /

domínios da organização. Os cookies de remarketing capturam a

navegação do usuário, identi�cando suas sessões através do

navegador. Importante ressaltar que nenhum dado do usuário é

divulgado ou armazenado neste tagueamento, apenas o cookie do

navegador.

Esses dados são utilizados por funcionários autorizados do

Greenpeace Brasil para a criação de segmentação de público-alvo

para promover conteúdo atualizado de campanhas do Greenpeace

Brasil aos usuários que visitam e interagem com as interfaces online

da organização, por meio de publicidade online. Caso o usuário

queira desabilitar a utilização de cookies do Google (o que impacta

em todas as redes, não apenas o que refere ao Greenpeace Brasil)

você pode acessar a página de De�nição de Anúncios  do Google.

Para o pixel de Público de Facebook está disponível o material

de Política de Uso de Dados  onde é possível encontrar

informações necessárias para o usuário. Caso o usuário queira se

descadastrar de alguma base ou entender melhor sobre a utilização

de cookies de navegador, pode acessar o link da National Advertising

Initiative  (em Inglês).

6. Na eventualidade da contratação de agência para distribuição de

nosso material, por necessidade ou conveniência, a escolha dela só

será feita mediante a garantia de que esta política de privacidade

seja devidamente respeitada, além do comprometimento de que as

informações fornecidas são de uso único e exclusivo do Greenpeace,

não sendo utilizadas em hipótese alguma para outros �ns.

http://www.google.pt/settings/ads
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://www.greenpeace.org/brasil/


7. Não enviamos nenhum tipo de material, seja por e-mail, seja por

meios físicos de postagem, sem que você opte por recebê-lo e

indique tal opção ao preencher algum de nossos formulários.

8. A opção de descadastro de email da base de emails do

Greenpeace Brasil está sempre disponível no �m de cada disparo de

email.

9. Caso tenha preenchido seus dados pessoais e de contato,

aceitando receber ligações de nossa equipe de relacionamento, em

qualquer página do Greenpeace Brasil, o usuário pode cancelar sua

inscrição entrando em contato com nossa equipe de relacionamento

através do email relacionamento@greenpeace.org, colocando como

assunto do email o título “Cancelamento Recebimento de Ligação”.

Para facilitar o atendimento, o usuário deve informar no corpo do

email seu nome completo, o endereço de email e número de

telefone, que foram informados no momento do cadastro. Caso

queira, o usuário pode entrar em contato com nossa equipe através

do telefone 0800-789-2510  de segunda a sexta-feira das 9h às

19h.

10. Você pode solicitar cópia de qualquer informação pessoal que

tenhamos a seu respeito a qualquer momento, bem como solicitar a

correção ou remoção dessa informação.

11. Nosso formulário de �liação está hospedado em servidor seguro

devidamente certi�cado por entidade reconhecida

internacionalmente para tal propósito (certi�cado Thawte). As

informações preenchidas são codi�cadas (criptografadas) para

trafegar entre seu computador e o equipamento onde está

hospedado o site, não sendo possível sua visualização por outras

pessoas. Somente pessoal do Greenpeace estritamente autorizado

tem acesso a esses dados.

12. Após a inscrição em nosso formulário de �liação ou via outros

canais, todo o usuário tem o direito de cancelar sua doação a

qualquer momento, entrando em com nossa equipe através do

telefone 0800-789-2510 de segunda a sexta-feira das 9h às 19h.

13. O Greenpeace respeita o direito de opinião e expressão dos

usuários de suas páginas de internet e redes sociais. São vetados,

porém, spams e comentários de teor comercial ou ofensivo, bem

como divulgações de qualquer natureza não estritamente

tel:0800-789-2510
https://www.greenpeace.org/brasil/


relacionadas ao tema central em discussão. Mais detalhes estão na

nossa Política de Comunidade.

O Greenpeace segue as regras da Associação Brasileira de Marketing

Direto – ABEMD.  Conheça-as aqui.

O Greenpeace acredita ser fundamental que seu direito à

privacidade na internet seja respeitado e nós fazemos tudo o que

está ao nosso alcance para assegurá-lo. Essa política de privacidade

inclui todas as páginas que estão hospedadas nos seguintes

endereços:

– www.greenpeace.org.br

– www.greenpeace.org/brasil

– salveoartico.org.br

– doe.greenpeace.org.br

– chegademadeirailegal.org.br

– solariza.org.br

– carneaomolhomadeira.org.br

– soldenorteasul.org.br

– tapajos.org

– br.heartoftheamazon.org

– santuariodasbaleias.org.br

– defendaoscorais.org.br

– amazonreefs.org

– todospelaamazonia.org.br

Esta política de privacidade não se aplica às páginas contidas em

sites de outras organizações/instituições que eventualmente

possam ter links ou referências em nosso site.

Greenpeace Brasil - CNPJ 64.711.062/0001-94 - é uma organização sem  ns 
lucrativos que, nos termos da legislação tributária brasileira, goza de isenção 

com relação aos tributos federais devidos sobre suas receitas próprias. 

A menos que especi cado o contrário, os textos neste site estão licenciados 
sob uma licença CC-BY International

https://www.greenpeace.org/brasil/politica-de-comunidade/
http://www.abemd.org.br/interno/Codigo_Autorreg_DadosPessoaois.pdf
https://www.facebook.com/greenpeacebrasil
https://www.instagram.com/greenpeacebrasil
https://twitter.com/greenpeacebr
https://www.youtube.com/greenbr
https://github.com/greenpeace/planet4
https://www.greenpeace.org/brasil/



