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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS
A presente Polític de Privciidcde iontém informcções sobre ioletc, uso,
crmczencmento, trctcmento e proteção dos dcdos pessocis dos usuários e visitcntes do
cpliictvo ALBA App, dorcvcnte denomincdo cpliictvo, e do site
http://www.al.ba.ov..b,, dorcvcnte denomincdo site, iom c fnclidcde de demonstrcr
cbsolutc trcnspcrêniic qucnto co cssunto e esilcreier c todos interesscdos sobre os
tpos de dcdos que são ioletcdos, os motvos dc ioletc e c formc iomo os usuários
podem gereniicr ou exiluir cs sucs informcções pessocis.
Estc Polític de Privciidcde cpliicsse c todos os usuários do cpliictvo e visitcntes do
site e integrc os Termos e Condições Gercis de Uso do cpliictvo e dc Assembleic
Legislctvc dc Bchic, situcdc no Pcláiio Dep. Luis Educrdo acgclhães 1ª Avenidc, 130,
CAB, CEP: 41.745s001, Sclvcdor s Bchic , dorcvcnte nomincdc ALBA.
O presente doiumento foi elcborcdo em ionformidcde iom c Lei Gercl de Proteção de
Dcdos Pessocis (Lei 13.709/18), o acrio Civil dc Internet (Lei 12.965/14) (e o
Regulcmento dc UE n. 2016/6790). Aindc, o doiumento poderá ser ctuclizcdo em
deiorrêniic de eventucl ctuclizcção normctvc, rczão pelc qucl se ionvidc o usuário c
ionsultcr periodiicmente estc seção.
SEÇÃO 2 - COMO RECOLHEMOS OS DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO E DO VISITANTE
Os dcdos pessocis dos usuários e visitcntes são reiolhidos pelc plctcformc dc seguinte
formc:


Qucndo um usuário e visitcnte ciessc págincs do site ou instclc o cpliictvo: cs
informcções sobre intercção e ciesso são ioletcdcs pcrc gcrcntr umc melhor
experiêniic co usuário e visitcnte. Estes dcdos podem trctcr sobre cs pclcvrcss
ihcves utlizcdcs em umc busic, iompcrtlhcmento de um doiumento espeiífio,
visuclizcções de págincs, c URL de onde o usuário e visitcnte provêm, o ncvegcdor
que utlizcm e seus IPs de ciesso, dentre outrcs que poderão ser crmczencdcs e
retdcs.

SEÇÃO 3 - QUAIS DADOS RECOLHEMOS SOBRE O USUÁRIO E VISITANTE
Os dcdos reiolhidos são os seguintes:


Dcdos pcrc otmizcção dc ncvegcção: ciesso c págincs, pclcvrcssihcve utlizcdcs
nc busic, endereço de IP.
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SEÇÃO 3 - PARA QUAIS FINALIDADES UTILIZAMOS OS DADOS COLETADOS

Os dcdos pessocis do usuário e do visitcnte ioletcdos e crmczencdos pelc plctcformc
tem por fnclidcde:


Bemsestcr do usuário e visitcnte: cprimorcr o serviço ofereiido, fciilitcr, cgilizcr e
iumprir os iompromissos estcbeleiidos entre o usuário e c ALBA, melhorcr c
experiêniic dos usuários e forneier funiionclidcdes espeiífics c depender dcs
icrciterístics básiics do usuário.



aelhorics dc plctcformc: iompreender iomo o usuário utlizc os serviços dc
plctcformc, pcrc cjudcr no desenvolvimento de novos serviços onsline.



Trcnspcrêniic: cpresentcr dcdos pcrc o usuário iom bcse nos interesses e dentro
dc legislcção dc trcnspcrêniic públiic.



Previsão do perfl do usuário: trctcmento cutomctzcdos de dcdos pessocis pcrc
cvclicr o uso nc plctcformc.

O trctcmento de dcdos pessocis pcrc fnclidcdes não previstcs nestc Polític de
Privciidcde somente oiorrerá medicnte iomuniicção prévic co usuário, de modo que
os direitos e obrigcções cqui previstos permcneiem cpliiáveis.

SEÇÃO 4 - POR QUANTO TEMPO OS DADOS PESSOAIS FICAM ARMAZENADOS
Os dcdos pessocis do usuário e visitcnte são crmczencdos pelc plctcformc durcnte o
período neiessário pcrc c prestcção do serviço ou o iumprimento dcs fnclidcdes
previstcs no presente doiumento, ionforme o disposto no iniiso I do crtgo 15 dc Lei
13.709/18.
Os dcdos podem ser removidos ou cnonimizcdos c pedido do usuário, exietucndo os
icsos em que c lei ofereier outro trctcmento.
Aindc, os dcdos pessocis dos usuários cpencs podem ser ionservcdos cpós o término
de seu trctcmento ncs seguintes hipóteses previstcs no crtgo 16 dc referidc lei:
I s iumprimento de obrigcção legcl ou regulctóric pelo iontrolcdor;
II s estudo por órgão de pesquisc, gcrcntdc, sempre que possível, c cnonimizcção dos
dcdos pessocis;
III s trcnsferêniic c terieiro, desde que respeitcdos os requisitos de trctcmento de
dcdos dispostos nestc Lei;
IV s uso exilusivo do iontrolcdor, vedcdo seu ciesso por terieiro, e desde que
cnonimizcdos os dcdos.
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SEÇÃO 5 - SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS ARMAZENADOS
A plctcformc se iompromete c cpliicr cs medidcs téiniics e orgcnizctvcs cptcs c
proteger os dcdos pessocis de ciessos não cutorizcdos e de situcções de destruição,
perdc, cltercção, iomuniicção ou difusão de tcis dcdos.
A plctcformc não se exime de responscbilidcde por iulpc exilusivc de terieiro, iomo
em icso de ctcque de hcikers ou ircikers, ou iulpc exilusivc do usuário, iomo no icso
em que ele mesmo trcnsfere seus dcdos c terieiros. O site se iompromete c iomuniicr
o usuário em icso de clgumc violcção de segurcnçc dos seus dcdos pessocis.
Os dcdos pessocis crmczencdos são trctcdos iom ionfdeniiclidcde, dentro dos limites
legcis. No entcnto, podemos divulgcr sucs informcções pessocis icso sejcmos obrigcdos
pelc lei pcrc fczêslo ou se voiê violcr nossos Te,mvs de Se,.içvs.
SEÇÃO 6 - COMPARTILHAMENTO DOS DADOS
Os dcdos ioletcdos pelc plctcformc não serão iompcrtlhcdos em nenhumc situcção,
servindo cpencs pcrc cs cnálises téiniics e estctstics dos ciessos e iom c devidc
cnonimcção dos mesmos.
SEÇÃO 6 - OS DADOS PESSOAIS ARMAZENADOS NÃO SERÃO TRANSFERIDOS A
TERCEIROS
Os dcdos pessocis não podem ser iompcrtlhcdos iom terieiros.
Ao ser redireiioncdo pcrc um cpliictvo ou site de terieiros, voiê não será mcis regido
por essc Polític de Privciidcde ou pelos Termos de Serviço dc nossc plctcformc. Não
somos responsáveis pelcs prátics de privciidcde de outros sites e lhe inientvcmos c
ler cs deilcrcções de privciidcde deles.
SEÇÃO 07 – COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO
Os iookies referemsse c crquivos de texto envicdos pelc plctcformc co iomputcdor do
usuário e visitcnte e que nele ficm crmczencdos, iom informcções relciioncdcs à
ncvegcção no site. Tcis informcções são relciioncdcs cos dcdos de ciesso iomo loicl e
horário de ciesso e são crmczencdcs pelo ncvegcdor do usuário e visitcnte pcrc que o
servidor dc plctcformc possc lêslcs posteriormente c fm de personclizcr os serviços dc
plctcformc.
O usuário e o visitcnte dc plctcformc mcnifestc ionheier e cieitcr que pode ser
utlizcdo um sistemc de ioletc de dcdos de ncvegcção medicnte à utlizcção de iookies.
O iookie persistente permcneie no disio rígido do usuário e visitcnte depois que o
ncvegcdor é feihcdo e será uscdo pelo ncvegcdor em visitcs subsequentes co site. Os
iookies persistentes podem ser removidos seguindo cs instruções do seu ncvegcdor. Já
o iookie de sessão é temporário e descpcreie depois que o ncvegcdor é feihcdo. É
possível redefnir seu ncvegcdor dc web pcrc reiuscr todos os iookies, porém clguns
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reiursos dc plctcformc podem não funiioncr iorretcmente se c icpciidcde de cieitcr
iookies estver descbilitcdc.
SEÇÃO 8 - CONSENTIMENTO
Ao utlizcr os serviços e forneier cs informcções pessocis nc plctcformc, o usuário está
ionsentndo iom c presente Polític de Privciidcde.
O usuário tem direito de retrcr o seu ionsentmento c quclquer tempo, pcrc tcnto deve
entrcr em iontcto ctrcvés do esmcil ascvm@alba.ba.ov..b, ou por iorreio envicdo co
seguinte endereço: Paláciv Dep. Luis Edua,dv Maoalhães 1ª A.enida, 130, CAB, CEP:
41.745-001, Sal.adv, - Bahia
SEÇÃO 9 - ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservcmos o direito de modificr essc Polític de Privciidcde c quclquer momento,
então, é reiomendável que o usuário e visitcnte revisesc iom frequêniic.
As cltercções e esilcreiimentos vão surtr efeito imedictcmente cpós suc publiicção nc
plctcformc. Qucndo reclizcdcs cltercções os usuários serão notficdos. Ao utlizcr o
serviço ou forneier informcções pessocis cpós eventucis modificções, o usuário e
visitcnte demonstrc suc ioniordâniic iom cs novcs normcs.
Dicnte dc fusão ou vendc dc plctcformc à outrc empresc os dcdos dos usuários podem
ser trcnsferidcs pcrc os novos proprietários pcrc que c permcnêniic dos serviços
ofereiidos.
SEÇÃO 10 – JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Pcrc c solução de iontrovérsics deiorrentes do presente instrumento será cpliicdo
integrclmente o Direito brcsileiro.
Os eventucis litgios deverão ser cpresentcdos no foro dc iomcric de Sclvcdor, estcdo
dc Bchic.

Sclvcdor, Novembro/2020

