
POLÍTICA DE PROTEÇÃO
DE DADOS GDPR

AS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS SOBRE VOCÊ

ALGUMAS DAS MANEIRAS PELAS QUAIS AS INFORMAÇÕES SÃO COLETADAS INCLUEM:
- Quando você nos contata por correio, telefone, e-mail ou interage conosco por meios eletrônicos - incluindo 
sites, mídias sociais, grupos de discussão, teleconferências, aplicativos móveis;
- Quando você nos apoia através de doações ou adquire de bens ou serviços;
- Se você assumir um cargo voluntário, contratado ou de emprego;
- Quando fornecemos serviços a você;
- Quando você fornece informações pessoalmente

As informações que você nos fornecer podem incluir identificadores como seu nome, endereço postal, endereço de 
e-mail, número de telefone, igreja que frequenta, cartão de crédito ou informações financeiras, outras informações 
pessoais, descrição, idade e / ou fotografias. Outras informações serão necessárias se você for voluntário, 
empregado, estudante ou instrutor.
Todas as atividades da Escola Bíblica Verbo da Vida podem ser gravadas e fotografadas. Imagens das pessoas que 
participam das atividades ou outro evento podem ser usadas em material impresso, vídeos promocionais, 
transmissão ao vivo e para outros fins promocionais e atividades comerciais. Ao participar de qualquer evento, 
serviço ou outra atividade, você concorda com a Escola Bíblica Verbo da Vida use sua imagem e informações 
pessoais nessas gravações. Além disso, o seguinte pode ser coletado durante uma visita ao site:

- Informações técnicas, incluindo seu endereço de protocolo da Internet (IP) (usado para conectar o 
computador à Internet), suas informações de login (se apropriado), tipo e versão do navegador, configuração 
de fuso horário, configuração de fuso horário, tipos e versões de plug-in do navegador e operação sistema e 
plataforma;
- Informações sobre sua visita.

Se você é um funcionário, voluntário, estudante da Escola Bíblica Verbo da Vida ou membro da igreja, também 
podemos ter certas categorias de informações confidenciais, como detalhes financeiros pessoais, sexo, estado 
civil, emprego e histórico educacional, referências, dados médicos e financeiros. antecedentes criminais e 
registros de alunos.
Onde praticável, o objetivo para o qual coletamos informações pessoais será esclarecido no momento da coleta. Se você 
não nos fornecer determinadas informações, talvez não possamos fornecer certos serviços ou assistência solicitados.
Também coletamos informações sobre crianças com o consentimento dos pais / responsáveis. Informações 
relevantes também serão fornecidas às crianças de maneira apropriada. Aos 13 anos de idade, também será 
solicitada sua permissão para armazenar suas informações.

QUAL É A NOSSA BASE JURÍDICA PARA PROCESSAR SEUS DADOS?
A base legal para o processamento de dados pessoais difere dependendo da finalidade para a qual foram coletados. 
Isso inclui consentimento, acordo, por interesses legítimos ou por razões legais.

SEUS DIREITOS
Você tem vários direitos sob o GDPR, que esta política mantém:

- O direito de ser informado sobre nossa coleta e uso de dados pessoais;
- O direito de acesso aos dados pessoais que mantemos sobre você;
- O direito de corrigir quaisquer dados pessoais que mantemos sobre você que sejam imprecisos;
- Você tem o direito de solicitar que excluamos quaisquer dados pessoais que mantemos sobre você. Para fazer 
isso, envie um email para online@wordoflife.school. Uma exceção é quando somos obrigados a manter os 
dados por lei ou porque precisamos ter as informações por um motivo específico, por exemplo. para auxílio de 
presentes, salvaguarda ou registros de alunos.
- O direito de restringir (ou seja, impedir) o processamento de seus dados pessoais;
- O direito à portabilidade de dados (obtenção de uma cópia de seus dados pessoais para reutilização em outro 
serviço ou organização);
- O direito de não concordar com seus dados pessoais sendo usados para fins específicos; e
• Direitos em relação à tomada de decisão e criação de perfil automatizadas.
Os dados mantidos sob consentimento serão processados apenas enquanto tivermos o seu consentimento. 
Para retirar seu consentimento, entre em contato conosco pelo e-mail online@wordoflife.school.
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Você pode acessar nossos sites sem fornecer nenhum dado. No entanto, para usar todos os recursos e funções 
disponíveis em nossos sites, pode ser necessário que você envie ou permita a coleta de determinados dados. Você 
pode restringir o uso de cookies.
Se você tiver alguma causa de reclamação sobre o uso de seus dados pessoais, entre em contato conosco 
online@wordoflife.school e faremos o possível para resolver o problema. Se não pudermos ajudar, você também 
tem o direito de apresentar uma reclamação junto à autoridade supervisora do Reino Unido, o Gabinete do 
Comissário da Informação. Para obter mais informações sobre seus direitos, entre em contato com o Gabinete do 
Comissário da Informação, visite www.ico.org.uk.

ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES
Você pode solicitar acesso às informações pessoais que a Escola Bíblica Verbo da Vida sobre você entrando em 
contato com o Líder de Dados. A Escola Bíblica Verbo da Vida fornecerá acesso a suas informações pessoais, a 
menos que esteja legalmente autorizado a recusar sua solicitação. A Escola Bíblica Verbo da Vida não cobra pelo 
fornecimento de acesso razoável.
Se você deseja alterar informações pessoais desatualizadas ou imprecisas a qualquer momento, entre em contato 
online@wordoflife.school. Após seu aviso, a Escola Bíblica Verbo da Vida tomará medidas razoáveis para corrigir 
suas informações. Se você deseja excluir suas informações pessoais, informe a Escola Bíblica Verbo da Vida e essas 
informações serão excluídas sempre que possível. A Escola Bíblica Verbo da Vida pode recusar sua solicitação para 
acessar, alterar ou excluir suas informações pessoais em determinadas circunstâncias. Se a Escola Bíblica Verbo da 
Vida recusar sua solicitação, você receberá um motivo para tal decisão e, no caso de alteração, será notado com 
suas informações pessoais que você contestou sua precisão.

COMO USAREMOS ESTA INFORMAÇÃO?
A Escola Bíblica Verbo da Vida usará as informações pessoais que coletamos para os fins divulgados no momento 
da coleta ou conforme estabelecido nesta Política de Privacidade. Não usaremos suas informações pessoais para 
nenhum outro objetivo sem primeiro solicitar seu consentimento, a menos que autorizado ou exigido por lei. 
Geralmente, apenas usaremos e divulgaremos suas informações pessoais da seguinte maneira:

- estabelecer e manter seu envolvimento com a Escola Bíblica Verbo da Vida;
- para fornecer os produtos ou serviços que você solicitou à Escola Bíblica Verbo da Vida;
- para responder sua pergunta;
- registrá-lo em eventos, conferências ou promoções;
- para nos ajudar a tornar nossos sites, serviços e produtos mais valiosos;
- para promoção direta de produtos ou serviços;
- a terceiros onde eles fornecem os serviços que você solicitou; e
- manter registros precisos e atualizados ou de nossos funcionários, voluntários e estudantes.
- executar verificações de antecedentes criminais para fins de salvaguarda ou emprego;
- para atender a requisitos legais ou de acordo com os contratos de uso de serviços da Escola Bíblica Verbo da Vida.
- prestar assistência pastoral ou ministério.

Onde você consentiu ao fornecer seus dados, a Escola Bíblica Verbo da Vida também pode permitir que terceiros 
selecionados com cuidado, incluindo outros ministérios e organizações do nosso grupo, entrem em contato com 
você ocasionalmente por e-mail sobre produtos e serviços que podem ser do seu interesse. Se você mudar de ideia 
sobre ser contatado por essas organizações no futuro, entre em contato online@wordoflife.school.
Fora do local indicado acima, a menos que seja exigido de outra forma por lei, não compartilharemos, venderemos 
ou distribuiremos nenhuma das informações que você nos fornecer sem o seu consentimento.
Quando transferirmos dados pessoais para fora do EEE, tomaremos todas as medidas razoáveis para garantir que 
seus dados sejam tratados com a mesma segurança que seriam no Reino Unido e no GDPR. 

+44 7956 654141wordoflife.school



SEGURANÇA
- Somente funcionários da Escola Bíblica Verbo da Vida, voluntários (e funcionários de nossos Parceiros de 
Negócios) que precisam ver os dados podem acessá-los.
- Podemos armazenar suas informações em computadores, em papel ou em ambos.
- Todos os computadores que armazenam dados pessoais são protegidos por senha.
- Laptops e dispositivos similares que contêm informações confidenciais são criptografados sempre que possível.
- Quaisquer arquivos em papel que contenham informações pessoais (exceto nomes e detalhes de contato) são 
mantidos em locais seguros em armários trancados e arquivos.
- Quaisquer informações pessoais transferidas e armazenadas em um destino fora da União Europeia ("UE") 
também serão processadas pela equipe que opera fora da UE que trabalha para nós ou para um de nossos 
fornecedores. Isso inclui funcionários envolvidos, entre outras coisas, no atendimento de suas solicitações de 
serviços. Ao enviar seus dados pessoais, você concorda com esta transferência, armazenamento ou 
processamento. Tomaremos todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que seus dados sejam 
tratados com segurança e de acordo com esta política de privacidade e em conformidade com toda a legislação 
relevante de proteção de dados do Reino Unido.
- As informações fornecidas por você podem ser armazenadas em nossos servidores seguros ou por um de 
nossos parceiros de negócios. Onde lhe fornecemos (ou onde você escolheu) uma senha que permite acessar 
determinadas partes do nosso site ou aplicativo, ou um site ou aplicativo de parceiros de negócios, você é 
responsável por manter essa senha confidencial. Pedimos que você não compartilhe uma senha com ninguém.
- Infelizmente, a transmissão de informações pela Internet não é completamente segura. Embora façamos o 
possível para proteger seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança de seus dados transmitidos ao 
nosso site; qualquer transmissão é por sua conta e risco. Depois de recebermos suas informações, usaremos 
procedimentos estritos e recursos de segurança para tentar impedir o acesso não autorizado.
- Os serviços usados pela Escola Bíblica Verbo da Vida para receber e processar pagamentos (PayPal, Square, 
Stripe e GoCardless) usam criptografia de ponta a ponta.

POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SEUS DADOS?
De um modo geral, para a escola e a igreja, suas informações serão mantidas enquanto prestamos um serviço e por 
sete anos após seu último contato conosco. Uma exceção a isso seria se tivéssemos que segurá-lo por mais tempo, 
se necessário, por razões legais ou governamentais.
Para Alunos e Ex-alunos, manteremos seus dados enquanto fornecermos um serviço, talvez seja necessário 
fornecer uma referência ou confirmar suas qualificações.
Os dados mantidos por nós mediante consentimento são mantidos apenas enquanto tivermos o seu 
consentimento para processar esses dados.
Para obter detalhes completos de quanto tempo manteremos suas informações pessoais, entre em contato com 
online@wordoflife.school.

COOKIES
Cookies são pequenas quantidades de informações que os sites da Escola Bíblica Verbo da Vida armazenam no seu 
computador. A menos que você tenha indicado sua objeção ao divulgar seus dados à Escola Bíblica Verbo da Vida, 
seu sistema emitirá cookies no seu computador quando você acessar o site. Os cookies facilitam o login e o uso do 
site em futuras visitas. Eles também ajudam a monitorar o tráfego do site e a personalizar o conteúdo do site para 
você. Você pode configurar seu computador para rejeitar cookies, embora, nesse caso, você não consiga usar certos 
recursos nos sites da Escola Bíblica Verbo da Vida. Se você não deseja receber cookies no futuro, entre em contato 
com online@wordoflife.school.
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ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Podemos alterar esta Política de Privacidade de tempos em tempos (por exemplo, se a lei mudar) e ela será revisada 
pelo menos anualmente. Quaisquer alterações serão publicadas imediatamente em nosso site e você será 
considerado como tendo aceito os termos da Política de Privacidade em seu primeiro uso de nosso site após as 
alterações. Recomendamos que você verifique esta página regularmente para manter-se atualizado. Data da 
última revisão em junho de 2020

CONTATO
Se você tiver alguma dúvida, comentário ou solicitação sobre esta política de privacidade, envie um email para 
online@wordoflife.school.
Verifique se sua consulta é clara, principalmente se for uma solicitação de informações sobre os dados que 
mantemos sobre você.
Li e concordo com os termos descritos nesta política do GDPR, sobre o uso de meus dados e imagem para 
divulgação nas mídias sociais e tudo o mais que a escola precisa para seu bom funcionamento.
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