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1. INTRODUÇÃO 

A CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve, organização sem fins 

lucrativos, filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), à Federação Internacional 

de Ski (FIS), à International Biathlon Union (IBU) e parceira do Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB), é a entidade nacional de administração dos esportes olímpicos e 

paralímpicos de neve no Brasil.  

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (“Política”) tem 

como objetivo fornecer orientações sobre como gerenciar as diversas atividades 

e operações de tratamento de dados pessoais existentes na CBDN.  

A CBDN possui como conceito primário a privacidade e proteção dos dados 

pessoais. Assim, a presente política apresenta como e quando dados são 

coletados, tratados, divulgados, protegidos, armazenados durante o 

relacionamento de qualquer usuário com a entidade. 

A CBDN, consciente da importância e da necessidade de adequar as suas 

operações de tratamento de dados pessoais a uma nova e ampla regulação sobre 

o tema, no caso, a LGPD, aprovada em agosto de 2018, deu início ao seu processo 

de conformidade à nova Lei. 

Na condução das atividades previstas em seus estatutos, a CBDN realiza diversas 

operações de tratamento de dados pessoais buscando o melhor interesse dos 

titulares dos dados pessoais, e respeitando os seus direitos, podendo ser 

caracterizada como Controladora de Dados Pessoais, Operadora de Dados 

Pessoais, Controladora e Operadora de Dados Pessoais ou Co-Controladora de 

Dados Pessoais, de acordo com as definições da LGPD, reforçando, em todas as 

posições que ocupar, o seu compromisso com o cumprimento das regras de 

privacidade e proteção de dados pessoais aplicáveis. 

 



 

 

2. OBJETIVO 

A presente Política estabelece as diretrizes da CBDN para resguardo e uso de 

dados pessoais que venham a ser tratados em suas atividades, tendo como 

referência a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 

3. DEFINIÇÕES 

3.1 Controlador de Dados Pessoais: Pessoa física ou jurídica, de direito público 

ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 

dados pessoais. 

3.2 Dados pessoais: Informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável. Também são considerados dados pessoais aqueles utilizados 

para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural. 

3.3 Dados pessoais sensíveis: Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização 

de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 

sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a pessoa natural. 

3.4 Parceiros comerciais: terceiros contratados, sejam eles pessoa física ou 

jurídica, que atuam em nome da CBDN: Consultores, Conveniados e 

Agentes Comerciais  

3.5 Fornecedores: terceiros contratados e subcontratados, pessoa física ou 

jurídica, não enquadrados como parceiros comerciais e terceiros. 

3.6 Terceiros: É toda pessoa física ou jurídica contratada pela CBDN para 

desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento de suas atividades, tanto na 

qualidade de fornecedores de bens ou serviços, como de parceiros 

comerciais. 

3.7 Legislação vigente  

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (“LGPD”), Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018 

 



 

 

4. DIRETRIZES 

4.1 Diretrizes sobres dados pessoais 

4.1.1 Em nosso site, existem duas formas de coletas de dados:  

(a) Dados fornecidos diretamente pelo usuário, como em 

preenchimento de formulários, banners, inscrições, aquisições 

de serviços, entre outros. 

(b) Dados coletados automaticamente, durante o acesso e 

navegação.  

4.2  Dados fornecidos diretamente pelo usuário 

4.2.1  REGISTRO E CONTATO: Dados que constem em nossos 

cadastros para registro em atividades, inscrições e uso de 

serviços. 

4.2.2 DADOS FINANCEIROS: Ao participar de alguma atividade ou 

serviço com cobrança de inscrição ou taxa, são necessárias 

informações relativas a dados financeiros para viabilizar a 

cobrança e contrato. 

4.2.3 DADOS DE USO: Informações sobre como você usa nosso site 

e interage com a CBDN. 

4.2.4 DADOS PARA MARKETING E COMUNICAÇÃO: Quando você 

autoriza o envio de e-mails marketing ou autoriza enviarmos 

informações por e-mail, tais como atualizações e outras 

comunicações referentes a você e seu relacionamento 

conosco. 

4.3 Dados coletados automaticamente 

4.3.1 DADOS TÉCNICOS: Endereço IP (Internet Protocol), tipo e 

versão do navegador, configuração e localização do fuso 

horário, tipos e versões do plug-in do navegador, sistema 

operacional ou plataforma utilizada para acesso. 



 

 

4.4 Coleta, compartilhamento, armazenamento e duração dos dados 

pessoais 

4.4.1 Os dados coletados têm finalidades diversas e específicas 

como comunicação com o usuário, atualizações, marketing, 

segurança, conformidade legal, entre outros.  

4.4.2 Determinados dados, são essenciais para o aprimoramento 

do acesso e utilização do site. Desta forma, caso você opte 

por não fornecê-los, poderá ocorrer uma impossibilidade no 

acesso e utilização do site. 

4.4.3 Os dados não serão vendidos nem compartilhados para fins 

de marketing em nenhuma hipótese. 

4.4.4 Os dados somente serão compartilhados em funções 

necessárias e com a devida proteção, como por exemplo, 

para as empresas que processam os pagamentos no site e 

necessitam dos dados para viabilizar este procedimento.  

4.4.5 Ainda, podemos partilhar seus dados quando for necessário 

para o cumprimento de ordens e/ou obrigações legais. 

4.4.6 Os dados e os registros de atividades coletados serão 

armazenados em ambiente seguro e controlado. Os seus 

dados são acessados somente por profissionais devidamente 

autorizados, respeitados os princípios de proporcionalidade, 

necessidade e relevância para os nossos objetivos, além do 

compromisso de confidencialidade e preservação da 

privacidade nos termos desta política. 

4.4.7 Os dados são mantidos apenas enquanto forem úteis para 

cumprir o propósito para qual foram coletados ou para o 

cumprimento de prazos e obrigações legais. 

4.5 Controle dos dados pessoais 



 

 

4.5.1 CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve – 

CNPJ: 67.148.288/0001-17, Rua Urussuí, 300 – Cj102, São 

Paulo (SP).  

4.5.2 Encarregado de dados: Felippe Mendes 

(contato_cbdn@cbdn.org.br)  

4.6 Direitos sobre os dados 

4.6.1 Direito de Acesso:  Você possui o direito de nos  solicitar a 

qualquer momento, as informações relativas a quais os 

dados seus estamos tratando. 

4.6.2 Direito de correção: Você pode a qualquer momento, 

solicitar a correção dos seus dados que estejam incompletos, 

incorretos ou desatualizados. 

4.6.3 Direito de exclusão: Você pode solicitar a exclusão dos dados 

desnecessários, excessivos ou tratados de forma ilegal. Você 

também pode solicitar a exclusão dos dados pessoais dos 

quais nos forneceu o consentimento, desde que estes dados 

não sejam necessários para nós cumprirmos com obrigações 

legais. 

4.6.4 Direito de portabilidade: Você pode nos solicitar a qualquer 

momento, a portabilidade dos dados pessoais para outro 

fornecedor de serviços ou produto. Bastando nos indicar 

para qual fornecedor estes dados serão transferidos. 

4.6.5 Direito de informação: Você pode solicitar as informações 

referentes a quais empresas e órgãos públicos que 

partilhamos os seus dados. 

4.6.6 Direito de revogar o consentimento: Você pode, a qualquer 

momento, solicitar a revogação do consentimento que 

tenha nos fornecido. 
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4.6.7 Para você exercer qualquer dos direitos acima descritos no 

item 4.6, entre em contato com o encarregado de dados, 

através do: contato_cbdn@cbdn.org.br. 

4.7 Da permissão de coleta e compartilhamento por Terceiros 

4.7.1 O site poderá conter links, plug-ins e aplicativos de terceiros. 

Ao clicar nestes links, você permitirá que terceiros coletem 

ou compartilhem dados sobre você. 

4.7.2 Todos os terceiros possuem políticas próprias de 

privacidade, sob as quais a CBDN não tem qualquer tipo de 

controle, responsabilidade ou obrigação quanto a eles. 

Dessa forma, recomenda-se o acesso ao site e leitura da 

política de privacidade específica do mesmo.  

5 ABRANGENCIA 

5.1  aos colaboradores da CBDN e sua governança;  

5.2 todos os terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas que atuam 

para ou em nome da CBDN em operações que envolvam tratamento 

de dados pessoais que sejam realizadas no escopo das atividades 

conduzidas pela CBDN; 

5.3  titulares de dados pessoais, cujos dados são tratados pela CBDN. 

6 FECHAMENTO 

6.1 Revisões 

6.1.1 A presente política poderá ser alterada a qualquer 

momento, razão pela qual é fundamental sua revisão regular 

por parte do usuário. Podemos também avisá-lo por e-mail 

de quaisquer alterações que vierem a ocorrer, desde que 

tenha você tenha autorizado este procedimento. 

6.1.2 Versões anteriores poderão ser solicitadas e consultadas 

pelo usuário mediante solicitação através ao encarregado de 

dados. 
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