Política de privacidade do Logos Hope Document
Esta política refere-se à coleta e proteção de informações pessoais detidas pela Logos Hope. Pertence a todas as informações pessoais e financeiras e a qualquer
informação associada detida pela Logos Hope em nossos bancos de dados.
Definições
"Empregado": qualquer trabalhador do Logos Hope atual.
"Parceiro": todos os outros indivíduos ou grupos sobre os quais a Logos Hope armazena informações.
Tipos de informações que podem ser coletadas
"Informações pessoais" podem incluir o seguinte:
Nome, endereço, número de telefone e qualquer outra informação pessoal que seja coletada e armazenada pela Logos Hope como parte de nossos
procedimentos operacionais normais.
"Informações agregadas":
Em alguns casos, também removemos identificadores pessoais de dados que você nos forneceu e mantê-lo de forma agregada. Podemos combinar esses dados
com outras informações para produzir informações estatísticas anônimas e agregadas (por exemplo, número de visitantes, originando o nome de domínio do
Provedor de Serviços de Internet), o que nos ajuda a melhorar nossos produtos e serviços.
"Informações coletadas automaticamente":
Recebemos automaticamente certos tipos de informações sempre que você interage conosco em nossos sites e em alguns e-mails que podemos enviar uns aos
outros. As tecnologias automáticas que usamos podem incluir, por exemplo, logs do servidor Web / endereços IP, cookies e Web Beacons.

Logs do servidor web / endereços IP. Um endereço IP é um número atribuído ao seu computador sempre que você acessar a internet. Toda a identificação do
computador na Internet é conduzida com endereços IP, que permitem que computadores e servidores reconheçam e se comuniquem entre si. A Logos Hope
recolhe os endereços IP através do Google Analytics para realizar a análise do site e a revisão do desempenho do site.
Biscoitos. Um cookie é uma informação que é colocada automaticamente no disco rígido do seu computador quando você acessa certos sites. O cookie identifica
seu navegador exclusivamente para o servidor. Os cookies nos permitem armazenar informações no servidor para ajudar a melhorar a experiência da Web para
você e a realizar análise de sites e revisão de desempenho do site. A maioria dos navegadores da web está configurada para aceitar cookies, embora você possa
redefinir seu navegador para recusar todos os cookies ou para indicar quando um cookie está sendo enviado. Note, no entanto, que algumas porções de nossos
sites podem não funcionar corretamente se você recusar cookies.
Web Beacons. Em certas páginas da Web ou e-mails, a Logos Hope pode utilizar uma tecnologia comum da Internet chamada "web beacon" (também conhecida
como "tag de ação" ou "tecnologia GIF clara"). As web beacons ajudam a analisar a eficácia dos sites pela medindo, por exemplo, o número de visitantes para um
site ou quantos visitantes clicaram em elementos-chave de um site.
Web beacons, cookies e outras tecnologias de rastreamento não obtêm automaticamente informações pessoalmente identificáveis sobre você. Somente se você
enviar voluntariamente informações de identificação pessoal, por exemplo, registrando ou enviando e-mails, essas tecnologias de rastreamento automático
podem ser usadas para fornecer mais informações sobre o uso dos sites e / ou e-mails interativos para melhorar sua utilidade para você.
Dez Princípios
1. Declaração de Intenção
Ao usar nossos sites, você pode ser solicitado a enviar informações pessoais sobre você (por exemplo, nome e endereço de e-mail) para receber ou usar os
serviços oferecidos. Esses serviços podem incluir boletins informativos e competições, bate-papo ao vivo e quadros de mensagens e outros serviços
personalizados. Ao inserir os seus dados conforme solicitado, a Logos Hope poderá fornecer-lhe os serviços que você selecionou. Sempre que você fornecer essas
informações pessoais, tratamos essas informações de acordo com esta política. Nossos serviços são projetados para fornecer as informações que deseja receber.
A Logos Hope atuará de acordo com a legislação vigente e visará atender às melhores práticas da internet.
2. Coleta de informações
Somente serão coletadas informações pessoais pertinentes ao trabalho da Logos Hope. Isso será feito somente com o seu consentimento.
3. Uso e Divulgação
Logos Hope leva sua privacidade muito a sério. Tenha certeza de que a Logos Hope não vende ou aluga suas informações de contato para outros comerciantes.
Para nos ajudar a fornecer um serviço superior, suas informações pessoais podem ser compartilhadas no grupo Logos Hope globalmente, que o salvaguardará de
acordo com a política de privacidade da Logos Hope.

As informações pessoais nunca serão usadas para um segundo propósito (ou seja, um propósito diferente daquele para o qual foi coletado) sem o seu
consentimento.
Às vezes, podemos ser exigidos por lei ou litígio para divulgar suas informações pessoais. Também podemos divulgar informações sobre você se determinarmos
isso para segurança nacional, aplicação da lei ou outras questões de importância pública, a divulgação é necessária.

4. Qualidade de dados
A Logos Hope tem salvaguardas no local para manter suas informações pessoais precisas, completas e atualizadas para os fins para os quais ela é usada.
Naturalmente, você sempre tem o direito de acessar e corrigir as informações pessoais que você forneceu. Nós nos esforçaremos para fazer qualquer alteração
dentro de 24 horas de você nos notificando sobre a mudança.
5. Segurança de dados
A Logos Hope toma precauções - incluindo medidas administrativas, técnicas e físicas - para proteger suas informações pessoais contra perda, roubo e uso
indevido, bem como acesso, divulgação, alteração e destruição não autorizados. Quando as informações pessoais não são mais necessárias, serão destruídas ou
permanentemente identificadas.
6. Abertura
Políticas para o gerenciamento de informações pessoais estão disponíveis para o público mediante solicitação. Se solicitado, a Logos Hope divulgará o tipo de
informação pessoal que detém, para que finalidades e como coleta, detém, usa e divulga essa informação. Logos Hope pode cobrar uma taxa por fornecer essa
informação.
7. Acesso e correção
Você tem o direito de solicitar uma cópia das informações pessoais que a Logos Hope detém sobre você e de corrigir as imprecisões. Podemos cobrar uma taxa
por solicitações de informações. Por favor envie pedidos para personal.data@gbaships.org.
8. Identificadores
Logos Hope não usa identificadores de governo, como números de arquivo de impostos, como identificadores para indivíduos.

9. Fluxos de dados transfronteiriços
A Logos Hope transfere dados pessoais através das fronteiras nacionais, mas isso é exclusivamente dentro da nossa organização global e apenas conforme
necessário para fornecer os serviços solicitados.
Esta informação está disponível apenas para o pessoal envolvido em operações relacionadas ao uso desta informação e não é compartilhada com nenhuma outra
parte da Logos Hope internacionalmente sem consentimento explícito.
10. Informação sensível
A Logos Hope não recolhe informações confidenciais, como raça ou origem étnica, opiniões políticas, associação de uma associação política, crenças ou afiliações
religiosas, crenças filosóficas, associação profissional ou comercial, preferências sexuais, registro criminal ou informações de saúde, com a Exceção dos candidatos
Logos Hope, durante o curso normal da aplicação para se tornar um empregado.

