
POLÍTICA DE PRIVACIDADE GFI BRASIL

A ASSOCIAÇÃO THE GOOD FOOD INSTITUTE DO BRASIL, associação de direito privado
inscrita no CNPJ sob o nº 33.667.621/0001-82, sediada na Rua Cônego Eugênio Leite
840, Pinheiros, CEP: 05414-001, São Paulo/SP, de agora em diante denominada
simplesmente “GFI Brasil”, tem como um de seus princípios o reconhecimento,
respeito e preservação da privacidade de usuários (“Usuário”). Diante disso, estamos
empenhados em respeitar a sua privacidade e a confidencialidade dos Dados Pessoais
fornecidos pelo Usuário ao GFI Brasil.

Esta política de privacidade ("Política de Privacidade") tem por objetivo informar que
os Dados Pessoais são coletados quando o Usuário (i) se cadastra no Website
https://gfi.org.br/ para recebimento de newsletter do GFI Brasil; e/ou (ii) realiza seu
cadastro visando a utilização, o acesso e a participação no Curso “A Ciência das
Proteínas Alternativas” (“Curso”), disponível no link https://cursos.gfi.org.br, ofertado
pelo GFI Brasil (aqui denominados conjuntamente de "Plataforma").

O GFI Brasil se preocupa com sua privacidade e tem o compromisso de preservá-la. O
tratamento de Dados Pessoais relacionados ao acesso e uso da Plataforma pelo
Usuário está descrito nesta Política de Privacidade, que integra os Termos e
Condições Gerais de Uso, publicado pelo GFI Brasil. O Usuário deve ler de forma
atenta e cuidadosa as condições a seguir, pois elas contêm informações importantes
sobre acesso ou uso da Plataforma.

O Usuário pode ter acesso a algumas funcionalidades da Plataforma sem a
necessidade de criar uma conta. Se o Usuário quiser criar uma conta, o GFI Brasil
precisa tratar alguns Dados Pessoais seus, pois não é possível oferecer certas
funcionalidades da Plataforma sem ter acesso a esses Dados Pessoais. Além disso, o
GFI Brasil pode coletar Dados Pessoais de visitantes da Plataforma para determinadas
finalidades. Ao utilizar a Plataforma, o Usuário indica sua aceitação expressa dos
termos desta Política de Privacidade. Caso o Usuário não concorde com esta Política
de Privacidade, deverá cessar o seu acesso ou uso da Plataforma.

Esta Política de Privacidade e suas respectivas atualizações prevalecem sobre
quaisquer propostas, contratos, entendimentos anteriores e acordos, verbais ou
escritos, que possam existir entre o Usuário e o GFI Brasil, especialmente versando
sobre privacidade ou Dados Pessoais.

1. Política de Privacidade do GFI Brasil e Privacy Policy GFI Global
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1.1. A presente Política, publicada pelo GFI Brasil, aplica-se de forma subsidiária e
complementar à Política de Privacidade do GFI Global (Privacy Policy), disponível em
Privacy policy | GFI, e destina-se à coleta de Dados Pessoais realizada em território
brasileiro, em particular quando o Usuário (i) efetua seu cadastro no Website
https://gfi.org.br/ para recebimento de newsletter do GFI Brasil; e/ou (ii) realiza seu
cadastro visando a utilização, o acesso e a participação no Curso ofertado pelo GFI
Brasil.

1.2. Ao aceitar a presente Política do GFI Brasil, o Usuário reconhece e concorda com
todas as disposições contidas na Privacy policy | GFI, as quais serão automaticamente
aplicáveis à presente Política e ao tratamento de Dados Pessoais do Usuário.

2. Captação dos Dados Pessoais

2.1. Os Dados Pessoais tratados pelo GFI Brasil podem variar a depender do tipo de
interação do Usuário com a Plataforma. Esses Dados Pessoais podem ser coletados
diretamente do Usuário, obtidos através de terceiros ou coletados automaticamente.
Os Dados Pessoais podem envolver: informações cadastrais, tais como e-mail, nome
completo, estado que reside, gênero, idade, escolaridade e informações sobre
formação acadêmica, entre outros necessários ao cadastro para utilização da
Plataforma.

2.1.1. O GFI Brasil poderá coletar, ainda, os seguintes Dados Pessoais: detalhes
sobre como o Usuário acessou e usou a Plataforma (incluindo links acessados);
endereço de IP; datas e horários de acesso; informações de hardware e
software; informações do dispositivo; informações de eventos do dispositivo;
identificadores exclusivos (por exemplo, ID do GFI Brasil); dados de falha; dados
de cookies e as páginas que o Usuário visualizou ou interagiu antes e depois de
acessar ou usar a Plataforma; páginas e conteúdo que o Usuário visualiza;
buscas por anúncios; frequência de utilização da Plataforma; informação sobre
o navegador; dados de conexão; histórico de navegação.

2.1.2. O GFI Brasil não solicita, coleta, processa, armazena ou compartilha,
conscientemente, Dados Pessoais de crianças ou adolescentes menores de 16
(dezesseis) anos de idade. Se descobrirmos a ocorrência de qualquer tipo de
manuseio dos referidos dados, de forma não-intencional, removeremos os
Dados Pessoais daquela criança e/ou adolescente de nossos registros.

2.2. Caso a coleta de Dados Pessoais, pelo GFI Brasil, decorra do cadastro e acesso do
Usuário ao Curso, não haverá necessidade de fornecimento de informações bancárias
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pelo Usuário, em razão da natureza gratuita do Curso ofertado pelo GFI Brasil e da
consequente isenção de quaisquer contraprestações pelo Usuário.

2.2.1. Caso o acesso do Usuário à Plataforma seja destinado à doação de
valores em favor do GFI Brasil, além dos dados mencionados na cláusula 2.1
acima, poderão ser coletados, pelo GFI Brasil, os seguintes Dados Pessoais:
informações bancárias, tais como nome da instituição financeira na qual o
Usuário possui conta bancária, número da conta, tipo de conta, agência, IBAN e
dados do cartão de crédito, incluindo nome do titular, validade e código CVV.
Em relação ao tratamentos dos Dados Pessoais decorrentes de doações na
Plataforma, aplicar-se-á o disposto na Privacy policy | GFI (Donors and
followers).

2.3. Ao aceitar os termos desta Política de Privacidade, o Usuário declara, sob as penas
da lei, ter 18 (dezoito) anos de idade ou mais. Caso o Usuário seja adolescente e tenha
16 (dezesseis) anos de idade ou mais, deverá apresentar, para efetivação do cadastro
no Curso, Termo de Consentimento firmado por seu(ua) genitor(a) ou representante
legal.

2.4. Sempre que qualquer Dado Pessoal seja coletado pelo GFI Brasil o Usuário será
informado. Todas as informações e dados coletados são voluntária e diretamente
fornecidos pelo Usuário – titular dos Dados Pessoais – no uso da Plataforma, bem
como serão tratados como confidenciais e somente os usaremos para os fins aqui
descritos e/ou autorizados pelo Usuário.

2.5. O GFI Brasil pode coletar Dados Pessoais quando você interage com o GFI Brasil
por outros meios que não seja o acesso à Plataforma, como, por exemplo, quando você
participa de um evento organizado pelo GFI Brasil ou um evento organizado por um
terceiro cuja atividade esteja contratualmente vinculada ao GFI Brasil.

2.6. O GFI Brasil pode ter acesso a determinados Dados Pessoais por intermédio de
terceiros. Isso acontece, por exemplo, quando, em razão de cumprimento de obrigação
legal ou regulatória, o GFI Brasil precisa consultar bancos de dados mantidos por
terceiros que viabilizem análises antifraude e demais análises de gestão de risco
eventualmente integrados à Plataforma.

2.7. O GFI Brasil compromete-se a não utilizar os Dados Pessoais fornecidos pelo
Usuário para fins de marketing sem o seu consentimento prévio. Salientamos que o
consentimento aqui mencionado não é fornecido automaticamente pela concordância
com a presente Política de Privacidade.
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3. Finalidade e bases legais de tratamento dos Dados Pessoais coletados pelo GFI
Brasil

3.1. O GFI Brasil utiliza os Dados Pessoais para as seguintes finalidades:

3.1.1. Fornecer e desenvolver a Plataforma: personalizar a Plataforma de
acordo com a experiência de navegação; realizar análises e estudos
relacionados ao comportamento, interesse e demografia; melhorar a
Plataforma; atualizar cadastro; enviar mensagens, atualizações e notificações da
conta do Usuário.

3.1.2. Viabilizar as Doações efetuadas por meio da Plataforma: realizar
comunicação ligada ao pagamento, como, por exemplo, envio de e-mails
transacionais; participar do arranjo com as bandeiras de cartão; credenciar e
emitir instrumento de pagamento; aplicar as condições dos termos de uso do
cartão de crédito; arquivar histórico de doação.

3.1.3. Manter um ambiente seguro: realizar autenticação junto à Plataforma;
verificar autenticidade dos dados e documentos fornecidos, inclusive mediante
tratamento e verificação cruzada; enviar comunicados; realizar atividades de
análise de prevenção a fraudes, incidentes de segurança e abusos na
Plataforma; verificação de cadastro; verificação de conteúdo.

3.1.4. Fornecer e otimizar as atividades de publicidade: realizar cadastro em
cursos e eventos; enviar newsletter; enviar comunicações via e-mail, WhatsApp
ou SMS; enviar informações sobre editais, participação em projetos do GFI
Brasil e/ou de terceiros e programas internos; enviar materiais educativos ou
e-books.

3.2. O tratamento de Dados Pessoais realizado pelo GFI Brasil é sempre fundamentado
em uma base legal prevista nas legislações aplicáveis. As bases legais utilizadas pelo GFI
Brasil podem variar a depender do contexto de tratamento, a seguir descritas:

3.2.1. Consentimento: Quando o Usuário manifestamente aceita o tratamento
de Dados Pessoais, como, por exemplo, quando concorda com o recebimento
de newsletters, comunicados ou pesquisas. Esse consentimento pode ser
revogado a qualquer momento pelo Usuário.

3.2.2. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória: Quando o GFI Brasil é
obrigado a realizar o tratamento de Dados Pessoais em razão de determinação
legal ou regulatória.



3.2.3. Execução do Contrato ou procedimentos relacionados ao Contrato:
Quando o GFI Brasil é obrigado a realizar o tratamento de Dados Pessoais em
razão dos Contrato aplicável entre o GFI Brasil e o Usuário, incluindo, mas não
se limitando, ao cadastro no Website do GFI Brasil, ao cadastro no Curso e/ou à
realização de Doações por meio da Plataforma.

3.2.4. Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou
arbitral: Quando houver a necessidade de tratamento de Dados Pessoais, pelo
GFI Brasil, em razão de ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral.

3.2.5. Legítimo interesse: Quando houver o tratamento de Dados Pessoais em
decorrência de situações de apoio e promoção das atividades do GFI Brasil, ou,
ainda, a proteção do exercício regular de seus direitos ou a execução de suas
atividades institucionais, como, por exemplo, a transmissão de Dados Pessoais
aos afiliados do GFI Brasil, na forma da cláusula 4.3 desta Política.

3.3. O GFI Brasil realizará o tratamento e a conservação dos Dados Pessoais do Usuário
coletados enquanto perdurar a sua necessidade, em atenção às hipóteses previstas na
cláusula 3.2 acima.

3.4. Por meio do aceite desta Política de Privacidade, o Usuário expressamente
consente e concorda, nos termos do inciso I do art. 7º da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), com o armazenamento e o tratamento de seus Dados Pessoais
pelo GFI Brasil, os quais serão utilizados para a plena execução e operacionalização da
Plataforma.

4. Utilização e compartilhamento dos Dados Pessoais coletados

4.1. A coleta e armazenamento dos Dados Pessoais do Usuário têm como finalidade a
utilização da Plataforma e a prática dos atos necessários e decorrentes desta Política de
Privacidade.

4.2. O GFI Brasil pode compartilhar os dados de acesso e informações do Usuário com
prestadores de serviços na medida do razoavelmente necessário para acesso e uso da
Plataforma pelo Usuário, bem como para assegurar a segurança na utilização da
Plataforma, em especial às empresas prestadoras de serviço, provedores de redes e
serviços de nuvem, sendo que, ao utilizar a Plataforma, o Usuário expressamente
autoriza a transferência e o compartilhamento destas informações.



4.3. O GFI Brasil pode compartilhar os Dados Pessoais do Usuário com seus afiliados,
agentes e/ou representantes globais no curso de suas operações. Os afiliados do GFI
Brasil somente podem processar os Dados Pessoais do Usuário para os fins
especificados nos acordos firmados e serão obrigados a implementar medidas técnicas
e administrativas para proteger adequadamente os Dados Pessoais do Usuário.

4.4. O Usuário deverá concordar expressamente com o recebimento de quaisquer
informações pelo GFI Brasil, tais como newsletter, e-mails, mensagens, entre outros
(opt-in). O aceite se dará mediante o clique no botão “Eu gostaria de receber a newsletter
mensal ‘Conecte-se com o futuro da alimentação’ do GFI Brasil”.

4.4.1. Em relação ao Curso, caso haja o aceite pelo Usuário, na forma da
cláusula 4.4 acima, o GFI Brasil poderá enviar e-mails aos Usuários inscritos
contendo informações sobre editais, participação em projetos do GFI Brasil,
programas internos, entre outras informações. O Usuário declara-se ciente de
que estes e-mails serão enviados, pelo GFI Brasil, inclusive após a conclusão do
Curso.

4.4.2. O Usuário poderá, em quaisquer das hipóteses mencionadas nas
cláusulas 4.4 e 4.4.1, e a qualquer tempo, efetuar o descadastramento para não
receber mais as comunicações do GFI Brasil (opt-out).

4.5. Os Dados Pessoais coletados pelo GFI Brasil poderão ser utilizados por outras
empresas e/ou entidades parceiras, para fins de cumprimento das finalidades previstas
nesta Política de Privacidade, como, por exemplo, para efetivação de Doações
recebidas e emissão de certificados do Curso, e sempre respeitando os seus termos. Ao
submeter os Dados Pessoais para uso da Plataforma, o Usuário concorda com essa
modalidade de utilização.

4.6. Transferências Internacionais: O GFI Brasil, seus afiliados e terceiros parceiros
podem transferir os dados pessoais do Usuário a países diferentes daquele onde ele
está localizado. Neste caso, a transferência internacional dos dados pessoais será
realizada para um país que proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado.
O GFI Brasil, seus afiliados e terceiros parceiros adotam as medidas exigidas por lei
para assegurar a proteção desses Dados Pessoais, bem como que a transferência seja
realizada de acordo com um dos mecanismos de transferência previstos na legislação
aplicável.

5. Uso de Cookies, arquivos de registos (logs) e similares



5.1. Cookies são pequenos arquivos de texto que podem ser colocados no seu
computador ou dispositivo portátil por sites ou serviços na web que o Usuário utiliza.
São utilizados para garantir o bom funcionamento de sites e demais serviços online,
assim como para fornecer informações aos proprietários do site ou serviço online.

5.2. Cookies são utilizados para melhorar o uso e a funcionalidade dos sites e demais
serviços na web compatíveis do GFI Brasil e entender melhor como nossos visitantes
utilizam a Plataforma. Os Cookies facilitam o processo de adaptar os sites do GFI Brasil
às necessidades pessoais do Usuário, facilitando sempre que possível o seu uso,
receber feedback da satisfação dos Usuários.

5.3. O GFI Brasil utiliza o Google Analytics para analisar o uso, pelo Usuário, do nosso
website https://gfi.org.br/, reunindo informações sobre o uso do website por meio de
Cookies.

5.4. Os sites e serviços compatíveis do GFI Brasil também podem usar outras
tecnologias de rastreamento similares a Cookies, que podem coletar informações tais
como endereços IP, arquivos de registro e sinalizadores da web, dentre outras. Esses
dados também são utilizados para nos ajudar a adaptar os sites compatíveis do GFI
Brasil às necessidades pessoais do Usuário.

5.5. Esta Política de Privacidade não cobre o uso de cookies por terceiros, e não somos
responsáveis por suas políticas e práticas de privacidade.

6. Segurança

6.1. O GFI Brasil adota todas as medidas adequadas de segurança técnica e
organizacional para proteger os dados do Usuário. Entretanto, o Usuário declara ter
plena ciência de que nenhum sistema de segurança oferece total garantia, de forma
que o GFI Brasil não se responsabiliza por vazamento de dados, quando comprovado
que esse vazamento tenha se dado de forma criminosa, por terceiros estranhos ao seu
quadro de funcionários.

6.2. O Usuário cadastrado para uso e acesso à Plataforma do GFI Brasil deverá possuir
dados de acesso aos serviços disponibilizados pelo GFI Brasil. O Usuário será
exclusivamente responsável pela manutenção do sigilo e da segurança de seus dados,
eximindo o GFI Brasil de quaisquer responsabilidades pelo uso indevido de tais
informações.

https://gfi.org.br/


6.2.1. O Usuário reconhece, ao aceitar esta Política de Privacidade, que a coleta,
o armazenamento e o processamento de Dados Pessoais é condição para
utilizar a Plataforma do GFI Brasil, em especial para recebimento de newsletter
e cadastro e acesso ao Curso. Não é possível oferecer tais funcionalidades sem
ter acesso a esses Dados Pessoais do Usuário.

6.2.2. O Usuário não deverá revelar informações de seus dados a ninguém, nem
utilizar dados de outro Usuário. O Usuário é integralmente responsável por
todas as atividades que ocorram em sua conta de acesso cadastrada junto ao
GFI Brasil e concorda em notificar imediatamente o GFI Brasil a respeito de
qualquer utilização não autorizada ou de qualquer outra violação de segurança.

6.2.3. O GFI Brasil não será responsável por qualquer dano ocasionado em
decorrência do uso desautorizado dos dados do Usuário.

6.2.4. O GFI Brasil se reserva o total direito de suspender o acesso do Usuário e,
inclusive recusar futuro cadastramento, caso suspeite que o Usuário tenha
utilizado informações falsas ao cadastrar-se. O GFI Brasil poderá recusar ou
impedir o acesso do Usuário que descumpra as condições estabelecidas na
presente Política de Privacidade.

6.2.5. Todas as informações a respeito de cadastro para acesso e uso da
Plataforma do GFI Brasil são de uso exclusivo do Usuário e não devem ser
repassadas a terceiros. Os dados devem ser sempre protegidos e, no
encerramento das operações, deve-se ter o cuidado de sair de forma
apropriada (logout).

6.3. O acesso à Plataforma do GFI Brasil apenas será efetivado mediante a prévia
análise e concordância pelo Usuário desta Política de Privacidade. Todas as
informações sobre a navegação do Usuário na Plataforma do GFI Brasil são
armazenadas (endereço IP, cookies e páginas acessadas).

7. Links para outros Websites

7.1. O conteúdo de quaisquer websites ou outras plataformas que o Usuário acessar a
partir do GFI Brasil estão totalmente fora do nosso controle. O acesso e a permanência
em tais sites se darão por exclusiva conta e risco do Usuário.

7.2. O acesso à Plataforma do GFI Brasil pode conter conexões e links para outros
websites na Internet. O GFI Brasil não se responsabiliza pelos conteúdos, pelos Termos



de Uso ou pela Política de Privacidade dos websites cujos links são disponibilizados
neste ambiente.

7.3. Todos os direitos autorais e marcas comerciais acessíveis por meio dos links da
Plataforma do GFI Brasil são de propriedade dos respectivos donos dos websites e
plataformas ou dos seus licenciadores, e o GFI Brasil não se responsabiliza pela
segurança dos ambientes acessados a partir destes links.

8. Direitos do Usuário/Titular dos Dados Pessoais

8.1. O Usuário tem direito de confirmar a existência, acessar, revisar, modificar e/ou
requisitar uma cópia eletrônica da informação dos seus Dados Pessoais que são
tratados pelo GFI Brasil. O Usuário também tem direito de requisitar detalhes sobre a
origem de seus Dados Pessoais ou o compartilhamento destes dados com terceiros.

8.2. A qualquer momento, o Usuário poderá revogar o consentimento a qualquer uma
de nossas atividades de processamento de seus Dados Pessoais, excetuando-se em
situações previstas na legislação vigente.

8.3. Em determinados casos, o GFI Brasil não poderá excluir seus Dados Pessoais sem
também excluir a conta de Usuário. Adicionalmente, algumas situações requerem a
retenção de seus Dados Pessoais depois que o Usuário pedir sua exclusão, para
satisfazer obrigações legais ou contratuais e/ou para exercício regular de direito.

8.4. Estes direitos podem ser exercidos por meio do e-mail dataprivacy@gfi.org, sendo
necessária a validação da identidade do Usuário, por meio do fornecimento de uma
cópia de seu RG ou meios equivalentes de identificação, em conformidade com a
legislação vigente.

8.4.1. O GFI Brasil também mantém um canal de atendimento ao Usuário para
outras dúvidas, reclamações e/ou denúncias.

8.5. O GFI Brasil receberá, investigará e responderá, dentro de um prazo considerado
razoável, qualquer solicitação ou reclamação sobre a forma que tratamos os Dados
Pessoais do Usuário, incluindo reclamações sobre desrespeito aos seus direitos sob as
leis de privacidade e proteção de Dados Pessoais vigentes.

8.6. O GFI Brasil faz o máximo possível para poder atender todas as questões que o
Usuário possa ter sobre a forma a qual processamos seus Dados Pessoais. Contudo, se
o Usuário tiver preocupações não resolvidas, ele tem o direito de reclamar às
autoridades de proteção de dados competentes.
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9. Modificações na Política de Privacidade do GFI Brasil

9.1. O GFI Brasil se reserva o direito, a seu livre e exclusivo critério, de alterar,
modificar, adicionar ou remover partes desta Política de Privacidade a qualquer
momento. O uso continuado da Plataforma do GFI Brasil pelo Usuário após a
publicação de alterações a estes termos significa o seu aceite tácito a estas alterações.

10. Última atualização e versões anteriores

Última atualização: 07 de outubro de 2022.


