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Princípios básicos

A proteção de sua privacidade é muito importante para nós. Esta Política de Privacidade
diz respeito a qualquer pessoa que utilize o website de nossa associação (AllRise - Verein
zur Förderung des Umweltschutzes, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit,
Wipplingerstrasse 5, 1010 Vienna, Austria, Registration No: 1958321055, doravante
referido como AllRise). Favor encontrar aqui informações sobre a natureza, escopo e
finalidade da coleta e uso de seus dados pessoais por nossa firma. Respeitamos sua
privacidade e nos comprometemos a cumprir precisamente as exigências legais que
regem o processamento de seus dados pessoais (Regulamento da UE no. 679/2016
(GDPR), a Lei Austríaca de Proteção de Dados (DSG) e a Lei Austríaca de
Telecomunicações (TKG) 2003). Todos os seus dados pessoais serão processados com
base nisso.

O responsável pelo tratamento destes dados é AllRise, cujo responsável pela proteção
de dados, Dr. Wolfram Proksch (Ethos.legal), pode ser contatado por e-mail:
office@ethos.legal.

Nosso site

Quando você visitar nosso site, seus dados de acesso serão coletados e armazenados
automaticamente (como arquivos de log do servidor). Tais dados de acesso podem incluir
particularmente a página visitada e seu nome, os arquivos visualizados, a data e hora da
visita, dados relativos ao computador utilizado, especialmente o navegador e sistema
operacional, a URL de referência, o endereço IP, o provedor solicitante, o volume de
dados e a notificação de acesso bem sucedida. Utilizamos estes dados de acesso para
fins estatísticos internos para garantir a confiabilidade de nosso website e para
otimizá-lo. Entretanto, reservamo-nos o direito de revisar tais dados posteriormente se,
com base em provas concretas, houver uma suspeita razoável de uso ilegal.
Se você entrar em contato conosco, processaremos seus dados para fins de contato. Ao
inserir seus dados pessoais em um de nossos formulários de contato, você concorda com
sua transmissão para nós e seu processamento por nós durante a duração do tratamento
desta consulta específica. Isto se aplica em particular a qualquer consulta que você nos
enviar usando um formulário de contato, através do recurso de bate-papo ou por e-mail.
Precisamos dessas informações para processar sua consulta, para fornecer e melhorar as
maneiras pelas quais você pode usar nossos serviços, para manter, proteger e melhorar
os serviços, para desenvolver novos serviços, para proteger AllRise e seus usuários, e
para a preservação de provas. Elas devem ser armazenadas pelo tempo necessário para
tratar de quaisquer questões complementares ou de acompanhamento colocadas por
você ou por nós. Estes dados são transmitidos apenas através de uma conexão de
Internet criptografada (https). Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer
perda de dados ou no caso de acesso de terceiros aos seus dados se tivermos cumprido
as medidas de segurança exigidas de acordo com a tecnologia mais recente.

As bases legais para este processamento de dados são seu consentimento, nossas
obrigações pré-contratuais e contratuais para com você, nossos interesses legítimos e
obrigações legais de qualquer tipo, e § 96 da Lei Austríaca de Telecomunicações.

Transmissão a terceiros / obrigações dos processadores

Podemos, sob certas circunstâncias, transmitir seus dados pessoais

● aos processadores (por exemplo, para publicidade eletrônica) que se
comprometeram conosco a cumprir as normas de proteção de dados aplicáveis,
ou



● a terceiros que precisam ser consultados para prestar os serviços solicitados por
você.

Se não for possível cumprir as normas européias de proteção de dados - porque, por
exemplo, cláusulas contratuais padrão, decisões de adequação ou certificações não são
garantidas no presente caso - explicaremos isto a você em tempo hábil e obteremos de
você os consentimentos necessários. Para maiores informações, favor entrar em contato
conosco através de office@ethos.legal .

Biscoitos

● O que são cookies?

Utilizamos cookies, que são pequenos elementos de texto utilizados para armazenar
informações em navegadores web. Os cookies são reconhecidos quando você acessa
nosso site e contribuem consideravelmente para acelerar os processos de carregamento
e facilitar seu uso do nosso site. Suas informações que são detectadas e armazenadas
por cookies servem para identificá-lo, mas também para analisar seu comportamento de
usuário. Estas informações são armazenadas no servidor do provedor relevante, que,
como processador, assumiu o compromisso de cumprir com as normas de proteção de
dados aplicáveis.

● Quais dados de você serão coletados quando visitar nosso site?

Quando você visitar nosso site, coletaremos os seguintes dados: o nome do arquivo
solicitado (solicitação), o tipo/versão do navegador que você está usando e seu idioma, o
sistema operacional que você está usando, a resolução interna da janela do navegador,
sua resolução de tela, Javascript (habilitado/desabilitado), configurações e desativações
de cookies, a profundidade de cor desejada, a URL do site de onde você acessou nosso
site, seu endereço IP que é apagado novamente imediatamente, o tempo de seu acesso
e cliques.

Após visitar nosso website, os cookies permanecem armazenados em seu dispositivo, a
menos que você os rejeite desde o início ou os apague ativamente. A desativação ativa
dos cookies pode prejudicar a funcionalidade de nosso website para você. Você também
pode impedir o armazenamento de cookies, configurando o software de seu navegador
de acordo. Entretanto, observe que, se o fizer, você não poderá usar a funcionalidade
completa de nosso website. Além disso, você pode impedir o encaminhamento de dados
gerados pelo cookie e associados ao seu uso do website ao Google, bem como o
processamento de tais dados pelo Google, baixando e instalando o plug-in do navegador
disponível no website google.com. No entanto, este plug-in só está disponível para
determinados programas de browser.

Também usamos conteúdo de terceiros em nosso website para torná-lo o mais
informativo e conveniente possível para você. Tal conteúdo inclui links para websites
parceiros, Google Maps, RSS feeds, YouTube e links para ofertas de terceiros (f.i.
Change.org; Donorbox.org).

Facebook

Usamos tags de remarketing da rede social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo
Alto, CA 94304, EUA, que estão incorporadas em nosso website. Quando você visita o
site, estas tags estabelecem uma conexão direta entre seu navegador e o servidor do
Facebook. Assim, o Facebook ficará sabendo que você visitou o site com seu endereço IP
e deverá alocá-lo à sua conta de usuário do Facebook. Isto nos permite criar e exibir
anúncios do Facebook. AllRise não tem conhecimento de quais informações são
transmitidas e utilizadas pelo Facebook. Você pode estabelecer um link direto para o
Facebook através do menu "Compartilhar". Os dados pessoais não são transmitidos até
que você clique nos ícones "Compartilhar".



Mais informações, incluindo detalhes sobre como desativar essa coleta de dados, podem
ser encontradas em https://www.facebook.com/about/privacy/ e
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads .

Uso de fontes externas

Utilizamos fontes externas ("fontes web" - fontes Google) pertencentes à Google Inc.
("Google Inc."). ("Google"). Estas fontes da web são integradas através de um servidor
Google, que geralmente está localizado nos EUA. O servidor recebe informações sobre
qual website você está visitando e armazena o endereço IP do navegador do seu PC.
Você pode saber mais nos avisos de privacidade do Google, que podem ser acessados
aqui: https://fonts.google.com/ about.

Google Maps

Utilizamos o Google Maps para mostrar a localização de nossa associação. O Google Maps
é também um serviço prestado pela Google Inc. ("Google"). Se você usar nosso website,
deverá consentir, através de seu uso, na coleta, processamento e uso de dados coletados
automaticamente e inseridos pessoalmente pelo Google, seus representantes ou
fornecedores terceirizados. Você pode obter mais informações em

https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html ,

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ e

https://myaccount.google.com/privacycheckup .

Por razões técnicas, estes provedores terceirizados receberão seu endereço IP de forma
anônima. Não temos nenhuma influência sobre o uso desses dados por terceiros
provedores. A este respeito, nos referimos às políticas de privacidade dos provedores
relevantes. Recomendamos que você reveja as ofertas de provedores terceirizados para
esclarecer quais cookies são usados e como esse uso pode ser gerenciado. A "Digital
Advertising Alliance" fornece informações através do link
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN para ajudar você a implementar medidas de
opt-out.

Google Analytics

Utilizamos o Google Analytics, um serviço de análise da web fornecido pela Google Inc.
1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA ("Google"). O Google
Analytics usa cookies. Como regra geral, as informações geradas pelo cookie sobre seu
comportamento de usuário são transmitidas e armazenadas pelo Google em um servidor
nos EUA. Seu endereço IP é previamente truncado dentro da União Européia e assim
anonimizado ou pelo menos pseudonimizado. Observe que neste website o Google
Analytics foi complementado com o código "anonymizeIp" a fim de garantir a coleta
anônima de endereços IP (conhecidos como máscara de IP). Somente em casos
excepcionais, o endereço IP completo é enviado para um servidor Google nos EUA para
ser truncado lá.

O Google utiliza estas informações para analisar seu uso do site, para compilar relatórios
sobre a atividade do site e para fornecer outros serviços associados ao uso deste site e
da Internet em geral para o operador do site. Não será estabelecida nenhuma conexão
entre o endereço IP enviado por seu navegador no âmbito do Google Analytics e
quaisquer outros dados do Google. A este respeito, favor prestar atenção à política de
privacidade do Google, especialmente às informações disponíveis através dos dois links a
seguir:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html e



A este respeito, por favor, preste atenção também à política de privacidade do Google e à
facilidade de alterar as configurações, especialmente as informações disponíveis através
dos links a seguir:

https://www.google.com/intl/en/policies/ e

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Navegadores como Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari e Opera também fornecem
instruções sobre como desativar cookies em suas configurações de suporte e ajuda.
Entretanto, tenha em mente que você não poderá mais usar algumas áreas de nosso
website se bloquear os cookies em seu navegador:

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cromado:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Ópera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Seus direitos como titular dos dados e como nos contatar

Você pode exigir acesso aos seus dados pessoais que são armazenados e processados
por nós a qualquer momento. Como titular dos dados, você também tem o direito de
objeção, acesso, apagamento, retificação, restrição e transferência de seus dados
pessoais, desde que isso não entre em conflito com uma obrigação legal de retenção da
nossa parte.

Se e na medida em que o processamento de dados tiver que ser baseado em seu
consentimento e você retirar este consentimento, esta retirada não afetará outras bases
legais que permitam o processamento de dados. Entretanto, isto pode significar que não
poderemos mais prestar nossos serviços para você na íntegra ou em absoluto. As
reivindicações da AllRise e de terceiros não serão afetadas pela retirada.

Para maiores informações sobre seus direitos como titular dos dados, favor entrar em
contato conosco pelo e-mail office@ethos.legal . Teremos prazer em atendê-lo. Quaisquer
recursos devem ser dirigidos à autoridade de supervisão, que é a Autoridade Austríaca de
Proteção de Dados (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Viena.

Diversos

Implementamos salvaguardas organizacionais e técnicas, que avaliamos e ajustamos
continuamente se necessário, a fim de proteger seus dados pessoais armazenados e
processados por nós.

Encriptamos muitos de nossos serviços com o uso de SSL/TLS e armazenamos seus
dados em servidores especialmente protegidos. O acesso é limitado a apenas algumas
pessoas especialmente autorizadas que são responsáveis pela manutenção técnica,
comercial ou editorial dos servidores. Na medida de nossa capacidade, seus dados serão



protegidos contra perda, destruição, corrupção, manipulação, acesso não autorizado e
divulgação não autorizada. Entretanto, a transmissão de dados via Internet não é
completamente segura e não pode ser totalmente protegida contra o acesso de terceiros.

Esta Política de Privacidade se aplica exclusivamente ao website pertencente à AllRise.
Reservamo-nos o direito de revisar esta Política de Privacidade a qualquer momento e de
adaptá-la a novos desenvolvimentos. A nova versão se aplicará assim que for publicada
em nosso website. A versão atual da Política de Privacidade e nosso Aviso Legal pode ser
acessada a qualquer momento em nosso website em https://www.theplanetvs.org/.

https://www.theplanetvs.org/

