Aviso de Privacidade da Campanha 100 Million
A campanha 100 Million está empenhada em garantir que todas as crianças sejam livres, estejam
seguras e tenham direito à educação. Mas não podemos afirmar que fazemos isso a menos que
garantamos a proteção da privacidade de todos os que visitam o nosso site, decidem oferecer o seu
apoio e se tornam membros ativos da campanha.
Quando assume o nosso compromisso de campanha ou participa em ações connosco, fazendo todo o
possível para garantir que todas as crianças sejam livres, estejam seguras e tenham direito à educação,
fornece-nos os seus dados pessoais. Nós levamos o seu compromisso muito a sério, e esforçamo-nos
para garantir que as informações pessoais que nos forneceu ao assumir o compromisso estejam
protegidas.
Por favor, dedique um pouco do seu tempo a ler isto para se certificar de que compreende como a
campanha 100 Million apoia o seu direito à privacidade. Se algo não estiver claro, entre em contato
connosco e teremos todo o gosto em responder às suas perguntas.
Quem somos?
Nós somos a campanha 100 Million e, quando se trata dos seus dados, somos oficialmente chamados de
'Controlador de dados'. A campanha está sediada na Fundação Americana para Crianças Kailash
Satyarthi (KSCF-US), que é uma organização sem fins lucrativos registada nos Estados Unidos.
Trabalhamos em todo o mundo, com escritórios e membros da equipa na Índia, nos Estados Unidos e no
Reino Unido.
O escritório principal da campanha 100 Million está sediado no Reino Unido e tem sede legal na KSCF-US
(número de registo no Reino Unido BR019642).
4.11 The Pill Box
115 Coventry Road
London
E2 6GG
A pessoa que supervisiona os dados é chamada de Responsável pela Conformidade de Dados, e essa
pessoa é a Shaharazad Abuel-Ealeh, Diretora de Comunicações da campanha 100 Million. Pode contatála com qualquer dúvida que tenha sobre os seus dados: dco@100million.org.
Quais as informações que recolhemos?
Podemos recolher os seguintes tipos de informações pessoais:
• O seu nome
• O seu endereço de e-mail
• Ano de nascimento
• País em que mora
• O seu código postal
• Língua em que gostaria de receber as comunicações
• O seu número de telefone, se optar por nos fornecer
Quando relevante ou aplicável, também guardamos:
• A sua correspondência connosco (por exemplo, se nos enviar um e-mail)
• A sua participação connosco (por exemplo, se optar por intervir através de um dos nossos e-mails de
campanha)
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•
•
•

Fotografias ou vídeos que partilhar connosco
Qualquer nome de utilizador ou senha que tenha criado para usar algumas das ferramentas do nosso
site
Qualquer outra informação que tenha escolhido partilhar connosco.

Recolhemos os dados das seguintes formas:
• Informações que preenche no site (incluindo o compromisso da campanha 100 Million)
• As suas conversas telefónicas ou por vídeo
• Grupos locais que possa ter criado ou a que se tenha associado
• Comunicações nas redes sociais
• Fontes disponíveis publicamente, como a Companies House ou o website da Charity Commission.
Porque é que eu não pude fazer o compromisso online?
Como a campanha 100 Million é uma campanha mundial, pedimos apenas os dados para os quais temos
autorização legal para recolher.
Lamentamos, mas, de momento, a 100 Million não pode recolher dados de menores de 13 anos.
Alguns países têm leis muito claras sobre o que pode ser recolhido e de quem. Por exemplo, alguns
países não nos permitem recolher dados de menores de 16 anos. Se moras num país onde é esta a lei,
então, por agora, não vais poder fornecer-nos os teus dados. Se e quando as idades mudarem devido a
mudanças na lei, atualizaremos o compromisso por forma a que possas aceder a ele.
No entanto, podes pedir aos teus pais, professores ou responsáveis para assumirem o compromisso e
eles passam a receber informações da campanha em teu nome.
Como usamos as informações pessoais?
Os seus dados pessoais ajudam-nos a garantir que a sua interação com a campanha 100 Million seja
relevante e devidamente apoiada. Alguns exemplos de como usamos as suas informações incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornecer-lhe ferramentas e informações para ajudá-lo a ser um ativista ativo
Atualiza-lo sobre o nosso trabalho e o trabalho de outros ativistas como parte da campanha global
Atualiza-lo sobre as nossas políticas, procedimentos e obrigações legais para consigo
Personalizar conteúdo ou a sua experiência online
Realizar sondagens e pesquisas
Manter um registo da sua relação com a campanha
Melhorar os nossos serviços e desenvolver o trabalho da campanha
Averiguar reclamações ou outros problemas.

Qual é a base legal que temos para utilizar os seus dados pessoais?
A 100 Million precisa de uma base legal para utilizar seus dados pessoais, ao abrigo das leis de proteção
de dados que se aplicam em diferentes países. A 100 Million pede o seu consentimento para utilizar os
seus dados (por exemplo, para autorizar que lhe enviemos recursos e notícias da campanha).
Posso retirar o meu consentimento?
Sim, pode, pode retirar o seu consentimento, cancelar a sua inscrição na nossa lista de e-mails, alterar as
suas preferências para receber os nossos e-mails, alterar os seus dados pessoais ou solicitar a
transferência dos seus dados sempre que o desejar.
Pode fazer isso entrando em contato com o nosso Responsável pela Conformidade de Dados
(dco@100million.org) ou, se desejar apenas cancelar o recebimento de e-mails, clique no link que está no
final de todas as mensagens que enviamos.
Se é cidadão da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou do Estado da Califórnia, também pode
exercer o seu direito a ser esquecido: isso significa que os seus dados serão eliminados.
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Atualizaremos os seus registos o mais rapidamente possível, mas poderá levar até 45 dias para que os
nossos sistemas se atualizem e deixem de lhe enviar mensagens.
Quando é que partilhamos dados pessoais?
Nós não partilhamos ou vendemos informações pessoais a organizações terceiras para fins de marketing
ou angariação de fundos.
Partilhamos as suas informações pessoais com dois tipos diferentes de organização:
1. Os nossos processadores de dados: estas organizações fornecem-nos o software para armazenarmos
e gerirmos os seus dados com toda a segurança e comunicar consigo.
2. Os grupos da campanha 100 Million sediados no seu país. Esses grupos da campanha estão inscritos
na campanha e são compostos apenas por entidades sem fins lucrativos.
Partilhamos com os processadores de dados para que possamos gerir a sua relação com a 100 Million. O
processador de dados não pode partilhar ou usar os seus dados para qualquer outra finalidade, e temos
sempre contratos em vigor com qualquer empresa de processamento de dados com a qual trabalhemos.
Partilhamos os seus dados com os grupos da campanha 100 Million sediados no seu país para que possa
envolver-se nas campanhas e atividades mais relevantes para si. Esses grupos não podem partilhar ou
usar os seus dados para nenhuma outra finalidade, e a equipa internacional da 100 Million providenciará
meios seguros para que eles se comuniquem consigo.
Onde é que armazenamos e processamos os dados pessoais?
Como a 100 Million é uma campanha global, é possível que os seus dados sejam armazenados e
processados fora do seu país de origem.
Os dados da equipa internacional da 100 Million são armazenados no país anfitrião. Atualmente, este
país é o Reino Unido. Isto significa que os seus dados estão protegidos pela lei do Reino Unido e estão em
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (RGPD).
Para os cidadãos dos Estados Unidos, os dados são processados no Reino Unido de acordo com o RGPD
e, nos Estados Unidos, de acordo com o US CAN SPAM Act de 2003 e com o US Communications Decency
Act. Embora o nosso estatuto de associação beneficente nos impeça de fazer formalmente parte do
Escudo de Proteção da Privacidade, aderimos aos princípios nele contidos.
Para todos os outros cidadãos, os dados são processados no Reino Unido. Se existirem grupos da
campanha 100 Million no seu país, os seus dados também poderão ser processados pelos grupos
inscritos que assinaram um acordo formal sobre a utilização de dados baseado no RGPD.
Como protegemos os dados pessoais?
A 100 Million usa ferramentas e processos técnicos e organizacionais para proteger os seus dados e
evitar a perda, má utilização ou alteração das suas informações pessoais.
Infelizmente, a transmissão de dados via internet não é 100% segura. Fazemos o nosso melhor para
proteger os seus dados pessoais, mas não podemos garantir a segurança dos seus dados quando estes
são transmitidos para o nosso site. No entanto, logo que recebemos as suas informações, usamos
procedimentos rigorosos e recursos de segurança para impedir o acesso não autorizado.
Durante quanto tempo guardamos os seus dados pessoais?
A 100 Million guarda os seus dados pessoais apenas durante o tempo necessário para cumprirmos as
finalidades para as quais os recolhemos, incluindo para o cumprimento de quaisquer requisitos legais ou
de informação.
Nós decidimos por quanto tempo é adequado guardar os seus dados pessoais. Fazemos isso tendo em
consideração a quantidade, natureza e sensibilidade dos dados pessoais; o risco potencial de danos
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causados por uma utilização não autorizada ou divulgação dos seus dados pessoais; os fins para os quais
processamos os seus dados pessoais, se podemos alcançar esses fins por outros meios e os requisitos
legais.
Se pedir para não receber mais nenhum contato nosso, manteremos algumas informações básicas sobre
si na nossa lista de supressão para evitar o envio de mais mensagens indesejadas.
Se é cidadão da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou do Estado da Califórnia e exercer o
seu direito a ser esquecido, os seus dados serão eliminados.
Uso de caracterização de perfil e de decisões automatizadas
A 100 Million utiliza a caracterização de perfil e as decisões automatizadas com base nas suas interações
com a campanha.
Em primeiro lugar, organizamos os dados com base no seu tipo de ativista:
•
•

Ativistas: jovens dos 13 aos 25 anos de idade que assumiram o compromisso.
Apoiantes: com mais de 26 anos de idade que assumiram o compromisso.

Estes dois grupos recebem diferentes tipos de comunicações nossas.
Também o organizamos segundo o seu país e língua:
•
•

A 100 Million trabalha com o maior número de línguas possível, e usamos os dados que nos fornece
sobre a sua língua preferida para lhe enviar as comunicações adequadas.
A 100 Million também gere campanhas em diferentes países, não apenas a nível mundial, e, por isso,
usamos o seu país e código postal para descobrir se há um grupo de campanha nacional ou local que
lhe possa interessar.

Por último, se optar por intervir, envolver-se em qualquer campanha ou criar um grupo, registaremos
essas informações e personalizaremos o conteúdo e as comunicações para melhorar o nosso apoio ao
seu envolvimento na campanha.
Como posso contactar-vos?
Pode entrar em contato connosco das seguintes formas:
Para perguntas e solicitações sobre dados: dco@100million.org
Para perguntas sobre a campanha: campaign@100million.org
Uso de cookies
Cookies são pequenos arquivos de texto colocados no seu computador pelos sites que consulta. São
muito usados para tornar os sites mais eficientes para os visitantes e para fornecer informações aos
proprietários do site.
Usar cookies é uma prática muito comum e ajuda-nos a oferecer-lhe a melhor experiência possível no
nosso site. Os cookies são inofensivos e não podem ser utilizados para executar programas ou transmitir
vírus para o seu computador.
Utilizamos cookies para:
• Guardar certas informações sobre os utilizadores para que estes não tenham que fornecer as
mesmas informações novamente
• Avaliar como as pessoas usam os nossos sites para que possamos melhorar a forma como as
informações são fornecidas
• Exibir, periodicamente, anúncios com base nas partes do site da 100 Million que consultou
Concorda com o uso de cookies ao consultar os nossos sites.
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E, por último, a nossa exclusão de responsabilidade
Infelizmente, não podemos ser responsáveis por qualquer informação que fornecer em áreas de
comunidade públicas do site da 100 Million, ou em sites que apresentamos nas nossas plataformas.
Essas informações podem ser visualizadas ou recolhidas por terceiros - mas deve ter sempre cuidado ao
publicar informações pessoais em áreas de comunidade públicas.
Deve também ler os avisos de privacidade de quaisquer outros sites cujos links estejam no nosso site e
que deseje consultar. Deve fazê-lo para que possa entender quais as informações que são recolhidas
sobre si e com que finalidade. A 100 Million não pode ser responsabilizada pelas políticas de qualquer
site terceiro a que estejamos ligados, o acesso a esses sites é feito por sua conta e risco.
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