Política de Privacidade da SYDA Foundation
Introdução
 A SYDA Foundation (SYDA) respeita sua privacidade e está comprometida em

proteger seus dados pessoais. Esta Política de Privacidade irá informá-lo sobre
a forma como a SYDA Foundation vai cuidar de seus dados pessoais quando
você
ou

acessa

os

www.siddhayoga.org

websites

siddhayogabookstore.org (os “Sites”),

independentemente

de

onde

você os visita, e informá-lo sobre os seus direitos.
 Por

favor, reveja a seguinte Política de Privacidade para que você

entenda as práticas da SYDA em relação à coleta, uso e

divulgação de

informações relacionadas ao seu uso dos Sites.
 Ao acessar os Sites , você concorda em cumprir com e está vinculado a esta

Política de Privacidade e aos Termos de Uso.
 Os sites estão

hospedados

em

servidores

localizados

nos

Estados

Unidos. Quando você envia dados pessoais para os sites, você reconhece e
concorda que tais dados pessoais serão hospedados e processados nos Estados
Unidos para os fins descritos abaixo.

Informações de Uso do Site que Rastreamos
 Quando

necessário,

a SYDA pode

usar

seu endereço I P para

ajudar

a

diagnosticar problemas com seu servidor e administrar os Sites. SYDA também
pode

rastrear,

em

conjunto e

de

forma anônima, os tipos de navegadores e dispositivos, localização geográfica e
comportamento dos visitantes para ajudar à SYDA a entender as necessidades
dos seus visitantes relacionadas aos nossos designs do site.

Cookies
 Cookies

são

pequenos

arquivos

de

texto que pedem informações para

serem colocadas no seu computador pelos sites que você visita.
 Seu navegador permite

que você apague os cookies, bloqueie

receba um aviso antes de um cookie ser armazenado.
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cookies, ou

 Por favor, consulte as instruções do seu navegador para mais informações.
 Em alguns
casos ,
a menos
que
os
cookies
sejam
aceitos,

partes do site da SYDA podem não funcionar .
 Se

você

permitir que

os cookies sejam

usadas ,

a

SYDA armazenará os arquivos de cookie, o que permitirá que a SYDA meça o
uso das páginas e dos recursos nos Sites .
 Os cookies são usados para armazenar o endereço de IP da sua máquina e

não contêm nenhum dado pessoal a você.
 SYDA não faz qualquer tentativa de descobrir, por meio dos cookies,

as identidades pessoais de quem visita os Sites.

Informações que a SYDA Foundation Coleta
 O registro é necessário para visitar ou participar de algumas áreas dos Sites .
 Certas partes dos Sites podem condicionar o seu acesso para a prestação de

informações de identificação pessoal.
 Essas seções contêm formulários, que exigem seu nome e endereço de e-

mail, data de nascimento e país de residência e que podem solicitar, mas não
exigir, outras informações de identificação pessoal, incluindo seu endereço
postal ou número de telefone.
 Além disso, os Sites te permitem a opção de se registrar para receber e-

mails sobre novos produtos ou outros assuntos de interesse sobre a Livraria
Yoga Siddha, eventos Siddha Yoga , e SYDA.
 Ao inserir seus dados nesses formulários , você concede à SYDA permissão

para usar e armazenar suas informações pessoais, entrar em contato via e mail , enviar mensagens de e - mail contendo informações relacionadas ao seu
interesse na SYDA e , conforme necessário, compartilhar suas informações com
terceiros prestadores de serviços que se comprometem a usar medidas
razoáveis para proteger a confidencialidade de seus dados pessoais de maneira
consistente com nossas políticas.
 A SYDA Foundation não coleta qualquer informação sensível pessoal

(isso

inclui detalhes sobre a sua raça ou etnia, crenças religiosas ou filosóficas, a
atividade sexual ou orientação sexual, opiniões políticas, filiação sindical,
informações sobre a sua saúde, e os dados genéticos e biométricos).
 A SYDA Foundation não conta com o consentimento como base jurídica para

o processamento de seus dados pessoais. Você tem o direito de retirar o
consentimento a qualquer momento.
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 A opção de “opt-out” (parar) de receber e-mails e correspondências está

disponível para você a qualquer momento que você solicitar. Você pode
finalizá-los enviando um e-mail para webmaster@syda.org.
 Se você tiver quaisquer dúvidas sobre a privacidade de qualquer informação

apresentada

nos

Sites,

webmaster@syda.org ou

entre
por

em

correio

contato
postal

com SYDA
para

pelo

SYDA

e-mail

Foundation

Att/: Webmaster , PO Box 600, South Fallsburg, NY 12779.

Informações que SYDA Foundation Coleta Quando você faz uma
Compra na Livraria (Bookstore)
 Se você fizer uma compra na SYDA Bookstore, siddhayogabookstore.org,

utilizando o sistema de pagamento on-line, SYDA solicita que você forneça
algumas informações que são necessário para terceiros prestadores de
serviços

da

SYDA

para

o pagamento

pelo

seu cartão de

crédito ou

débito e completar o seu pedido.
 Esses provedores de serviços utilizam um formulário de pedido que solicita

determinadas informações sobre você, como seu endereço de e- mail e de
entrega e suas informações de cartão de crédito ou débito .
 As informações

do

seu

cartão

de crédito ou

débito não

serão

armazenadas pela SYDA . No entanto, essas informações serão armazenadas
pelo serviço de terceiros de processamento de cartões.
 A SYDA pode usar seu e- mail e / ou informações de endereço para contatá-

lo sobre seu pedido.

Informações que a SYDA Foundation Coleta Quando Você
oferece Dakshina ou se Cadastra para Eventos Siddha Yoga
 Se

você oferecer dakshina ou

se

cadastrar

para um

evento

Siddha

Yoga

utilizando os sistemas de pagamento on-line , SYDA solicita que você

forneça algumas informações que são necessárias para terceiros prestadores
de

serviços

para

SYDA

de

cobrança

de

seu

cartão

de

crédito ou cartão de débito, ou cobrança na sua conta bancária.
 Os Sites utilizam um formulário on-line que solicita determinadas informações

sobre

você,

tais

como

seu e-mail e endereço de cobrança, informações de

crédito ou débito, ou número de conta bancária.
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 As informações do seu cartão e conta bancária não serão armazenadas pela

SYDA. No entanto, essas informações serão armazenadas pelo serviço de
processamento de transações de terceiros.
 A SYDA pode utilizar seu e- mail e / ou informações de endereço para contatá-

lo.

Segurança e Privacidade
 A SYDA retém registros de indivíduos que se registram em eventos em seu

banco de dados.
 SYDA utiliza medidas de segurança de uso destinadas a proteger contra a

perda, mau uso, divulgação não autorizada ou alteração das informações sob
nosso controle.
 SYDA toma medidas razoáveis para garantir a segurança de seus dados

contendo informações de identificação pessoal.

Informações que a SYDA Foundation Pode Compartilhar com
Terceiros
Compartilhamento para Afiliados
 SYDA pode compartilhar suas informações pessoais com outras organizações

da Siddha Yoga que são afiliadas à SYDA e compartilham o compromisso da
SYDA de proteger essas informações.
 SYDA não compartilha, vende ou aluga suas informações pessoais individuais

com ou para qualquer indivíduo ou organização para qualquer finalidade,
exceto conforme permitido sob esta Política de Privacidade, de acordo com a
sua autorização expressa, ou conforme exigido por lei.

Terceiros Fornecedores de Serviços
 A SYDA

Foundation pode empregar contratados ou outros terceiros que

fornecem processamento de dados, TI e outros serviços de administração do
sistema para SYDA.
 Esses contratados ou outros terceiros podem ter acesso às suas informações

pessoais se esse acesso for necessário para que eles realizem serviços para
SYDA.
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 Ao enviar qualquer informação à SYDA, você concorda em enviar suas

informações pessoais à SYDA e aos provedores de serviços terceirizados que
prestam serviços à SYDA.
 A SYDA contrata provedores de serviços que se comprometem a usar

medidas razoáveis para proteger a privacidade daqueles que usam os itens.

Conformidade com a Lei
 SYDA

reserva-se

ao

direito

de

divulgar

suas

informações

pessoais quando acreditar, de boa fé, que a lei exige a divulgação, incluindo,
por exemplo, em conformidade com um procedimento judicial, ordem
judicial ou intimação, ou quando SYDA acreditar que o interesse público exige
tal divulgação.

Transição Empresarial
 Se

a

SYDA

passar

uma reorganização, aquisição

por
por

uma
outra

transição
entidade,

comercial,
ou

como

transferência

da

totalidade ou de uma parte substancial de nossos ativos, a SYDA se reservará
ao direito de transferir suas informações pessoais a qualquer entidade
sucessora em conexão com tal transição do negócio.

Links para Sites de Terceiros
 A SYDA não é responsável pelo conteúdo, serviços, políticas de privacidade

ou práticas de qualquer site para o qual a SYDA possa criar hiperlinks
dos Sites.
 SYDA incentiva que você esteja ciente disso quando você deixar os Sites e leia

as declarações de privacidade de todos os sites que coletam informações
pessoalmente identificáveis.

Atualização de Informações Pessoais
 Por favor, mantenha a SYDA Foundation informada se seus dados pessoais

mudarem durante o seu relacionamento conosco, para que os dados pessoais
que a SYDA Foundation mantém sobre você sejam precisos e atuais.
 Para

alterar, modificar ou

solicitar

a

exclusão

de informações pessoais fornecidas anteriormente aos Sites, consulte a seção
apropriada em http://www.siddhayoga.org/contact .
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Seus Direitos Legais
Você tem direito às seguintes ações:
 Solicitar acesso aos seus dados pessoais (comumente conhecida como

“solicitação de acesso de assunto de dados”). Isto lhe permite receber uma
cópia dos dados pessoais SYDA detém sobre você e verificar se os dados estão
sendo legalmente processados.
 Solicitar Correção dos dados pessoais que SYDA detém sobre você. Isso

permite que você tenha dados incompletos ou imprecisos corrigidos, embora a
SYDA precise verificar a precisão dos novos dados fornecidos.
 Solicitar o apagamento de seus dados pessoais. Isso permite que você

peça a SYDA que exclua ou remova dados pessoais onde não haja boa razão
para a SYDA continuar a processá-los. Você também tem o direito de pedir
à SYDA para apagar ou remover seus dados pessoais onde você tenha exercido
com sucesso seu direito de se opor ao processamento (veja abaixo),
onde SYDA possa ter processado suas informações ilegalmente, ou onde SYDA
seja obrigada a apagar seus dados pessoais para cumprir com a legislação
local. Favor notar, no entanto, que a SYDA nem sempre pode cumprir o seu
pedido de apagamento por motivos legais específicos que serão notificados, se
aplicável, no momento da sua solicitação.
Nota para os Pais
 Os Sites não estão destinados a crianças menores de 13 anos para a coleta

de informações on-line ou não procuram coletar informações sobre crianças.
 Os Sites são destinados para uso apenas de pessoas com 18 anos ou mais,

menores emancipados, menores de 13 anos de idade ou mais velhos que
possuem consentimento legal o consentimento dos pais ou responsáveis e são
plenamente capazes e competentes para celebrar e ser legalmente respaldados
por estes termos, e crianças menores de 13 anos junto com seus pais.
 Nenhuma

informação deve ser submetida ou postada em os Sites por

visitantes com menos de 13 anos de idade.
 Se uma criança com menos de 13 anos de idade desejar submeter qualquer

informação,

isso

deve

ser

feito

responsável legal.

6

apenas

pelo

pai (s) da

criança ou

Notificação de Alterações Nesta Política de Privacidade
 SYDA reserva-se ao direito de modificar esta Política de Privacidade a

qualquer momento, portanto, favor revisá-la frequentemente.
 Os usuários ficarão cientes dessas mudanças pela mudança da data de

efetivação no topo desta Política de Privacidade.
 Se SYDA fizer uma mudança que razoavelmente acreditar que possa afetar

materialmente como ela coleta, divulga, ou de outra forma compartilha suas
informações pessoais, SYDA irá publicar um aviso separado para o efeito no
topo da Política de Privacidade revisada.
 Quaisquer alterações feitas a esta Política de Privacidade serão aplicadas a

qualquer informação pessoal que você fornecer à SYDA a partir da data de
efetivação de tais alterações e qualquer informação previamente coletada por
você pela SYDA.
 Se

você não concordar com os termos revisados desta Política de

Privacidade, poderá encerrar o uso dos Sites e entrar em contato com SYDA
cancelar

a

inscrição

de

qualquer e-mails que ela

envie em webmaster@syda.org ou enviando-nos correspondência para SYDA
Foundation, 371 Brickman Road, PO Box 600, South Fallsburg, Nova
Iorque 12779.

Perguntas ou Dúvidas
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade Ou
sobre
os Sites, entre
em
contato
com
SYDA pelo email webmaster@syda.org ou por correio postal na SYDA Foundation,
371 Brickman Road, PO Box 600, South Fallsburg, NY 12779.
© 2019 SYDA Foundation®. Todos os direitos reservados.
Siddha Yoga®

7

