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1 Objetivo da Política 

Sua privacidade é importante para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros (IPP) e estamos 

comprometidos em resguardá-la. Por isso, apresentamos nossa Política de Privacidade 

que tem por objetivo fornecer informações claras e precisas acerca do tratamento de 

dados pessoais realizado pela IPP. Portanto, antes de inserir seus dados no formulário 

para se tornar membro de nossa Igreja ou participar de nossas programações, dedique 

um momento para ler este documento com atenção. 

Neste documento será possível encontrar informações sobre: qual o tratamento dos 

dados pessoais realizado, sua automatização ou não, e a sua finalidade; os dados 

pessoais dos usuários necessários para a interação com a IPP; a forma como eles são 

coletados; se há o compartilhamento de dados com terceiros; e quais as medidas de 

segurança implementadas para proteger os dados.  

Essa Política pode se aplicar também ao tratamento de dados pessoais dos responsáveis 

ou representantes legais de crianças e adolescentes, conforme necessário ou requerido 

por lei (“Responsáveis”). 

 

Para mais informações acerca do tratamento de dados pessoais, entre em contato com 

o Encarregado através do e-mail lgpd@ippinheiros.org.br. 

 

2 Quais são as leis e normativos aplicáveis a esse tratamento 
 

 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural. 

 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: Marco Civil da Internet – Estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

 Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB). Inclui as emendas 

constitucionais 01 (SC - 2006 - DOC. XXXIV) e 02 (SC - 2018 - DOC. CXCVI) - Regula 

as ações e atividades da Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como os direitos e 

deveres de seus participantes. 

mailto:lgpd@ippinheiros.org.br
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 Resolução CFM 1.638/02 - Define prontuário médico e torna obrigatória a 

criação da Comissão de Prontuário nas instituições de saúde. 

 Resolução CFM n.º 1.821/07 – Define a guarda dos documentos médicos. 

 O direito de imagem protegido pela Constituição Federal da República de 1988 

e o Código Civil Nacional de 2002.  

 

3 Abrangência 
 

A presente Política aplica-se a todos os que de forma espontânea solicitam participar de 

cultos ou atividades da IPP, aos membros da IPP, aos que solicitam espontaneamente 

tornar-se membro da IPP e para os que desejam utilizar os serviços médicos do 

Ambulatório disponibilizado nas dependências físicas da IPP e aos profissionais que nele 

atuam.  

 

4 Agentes de tratamento 
 

4.1 Controlador - A quem competem as decisões referentes ao tratamento 

de dados pessoais realizado no momento da sua inscrição como Membro 

da Igreja Presbiteriana de Pinheiros   

A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o controlador de seus dados pessoais no 

contexto da relação estabelecida com você. Para fins da legislação aplicável o 

controlador é a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados 

pessoais. 
 

4.2 Operador - Quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 

controlador  

Após seu recebimento como membro desta Igreja ou ao utilizar os serviços 

disponibilizados no ambulatório nas dependências da Igreja Presbiteriana de 

Pinheiros - IPP, quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 

controlador são as empresas operadoras de Sistema de Tecnologia de Informática 

(Sistemas) contratados pela IPP e que seguem as normas de controle de segurança 

estabelecida pela Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), bem como empresas 

que prestam serviços de contabilidade, advocacia entre outros que possam ser 

contratados pela IPP para atividades específicas.  

 

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=3101&versao=integra
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5 Como e quais dados pessoais são coletados e tratados 

Fontes dos Dados Pessoais. A IPP somente coleta ou recebe seus dados pessoais 

quando:  

 Você navega em nosso site (sem se cadastrar) coletamos dados de cookies, 

conforme explicado abaixo;  

 Você nos fornece a informação diretamente, através do formulário de 

participação nos cultos ou atividades; 

 Você demonstra interesse em se tornar membro da IPP; 

 Você utiliza o serviço de ambulatório nas dependências da IPP; 

 Recebemos seus Dados Pessoais de fontes legítimas e nos termos da lei. 

5.1 Participação em cultos ou atividades da IPP 

Seguindo o manual da Igreja Presbiteriana do Brasil a IPP disponibiliza grupos específicos 

de pessoas para que seus membros possam viver em comunhão e desenvolver seus 

dons para o trabalho de Deus.  

Alguns grupos são chamados de Sociedades Internas como: União Presbiteriana de 

Adolescentes (UPA), União de Crianças Presbiteriana (UCP), União de Mocidade 

Presbiteriana (UMP), Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF), Novo Olhar, União 

Presbiteriana de Homens (UPH). Outros grupos são chamados de Ministérios como: 

Ministério de Casais, Ministério de Música, Ministério de Recepção e Ministério de 

Aconselhamento. Ainda para administração espiritual da Igreja temos a Junta Diaconal 

formadas pelos diáconos e o Conselho da Igreja formada pelos presbíteros. 

Cada um dos grupos acima disponibiliza atividades de acordo com o público-alvo e 

quando é necessário manter um controle de presença em suas atividades se faz 

necessário informar: Nome Completo, Data de Nascimento e CPF, sendo os dados 

necessários para correta identificação, evitando homônimos, e validação junto ao 

Sistema de Tecnologia de Informática. 

Caso seja sua primeira visita na IPP, ou seja, você ainda não participou de nenhum culto 

ou programação, será necessário também informar além dos dados acima seu E-mail, 

Celular e Sexo. Assim poderemos identificá-lo como sendo um membro ou visitante na 

IPP. 
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Para os eventos onde for necessário efetuar o pagamento para sua participação e 

conforme sua escolha em relação ao meio de pagamento, poderá ser necessário 

informar dados de cartão de crédito. As informações referentes ao cartão de crédito são 

direcionadas para a administradora do cartão para que ela efetue as validações 

necessárias. Estas informações não são armazenadas no banco de dados do sistema 

utilizado pela IPP sendo necessário inseri-las novamente caso participe de outros 

eventos e seja escolhida esta opção.  As informações coletadas são: Número do Cartão, 

Titular do Cartão, Mês (de validade do cartão), Ano (de validade do cartão), CVV (código 

de segurança do cartão), CPF do Titular do cartão, Telefone do Titular, Endereço do 

Titular do Cartão: CEP, Logradouro, Número, complemento, Bairro, Estado e Cidade.  

Uso da imagem e voz: Os cultos e atividades também são realizados de forma remota 

com a gravação e disponibilização no canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a 

IPPTV. Com o compromisso de expandir o Reino de Deus e observando o grande alcance 

do canal, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros segue com a gravação e disponibilização 

dos cultos em seu canal oficial IPPTV.  

Dados obtidos através de navegação no site – Nós da IPP juntamente com nossos 

parceiros, adotamos tecnologia ‘cookie’ ou semelhantes inseridas em seu navegador 

por meio do software Google Analytics, com a finalidade de identificar quantas vezes 

você retorna ao nosso endereço. Além disso, são coletadas automaticamente pelo 

software informações como: Endereço IP, Localização geográfica, Fonte de 

referência, Tipo de navegador, Duração da visita, Páginas visitadas, entre outros. 

Usamos essas informações para entender e analisar tendências, administrar o site, 

aprender sobre o comportamento do Usuário no site, melhorar nossas comunicações e 

serviços e coletar informações demográficas sobre nossa base de Usuários como um 

todo. Em princípio, tratamos as informações coletadas por cookies e outras tecnologias 

semelhantes como informações não pessoais. Porém, à medida que as informações não 

pessoais forem combinadas com informações pessoais, trataremos as informações 

combinadas como informações pessoais para os propósitos desta Política de 

Privacidade. 

Não é obrigatório fornecer os dados que solicitamos, pessoais ou não. Porém, caso 

escolha não os fornecer, em muitos casos não poderemos disponibilizar a você nossos 

serviços ou produtos ou sanar as suas dúvidas. 
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5.2 Para membros ou quem apresentar interesse em se tornar membro da 
IPP 

Os dados pessoais tratados pela ficha em papel e posterior inclusão no Sistema 
abrangem os dados abaixo e têm por finalidade sua identificação e registro na IPP, bem 
como para as atividades previstas no item 6 da presente Política:  

 Informações de identificação pessoal: Nome, Data de Nascimento, idade, 
Nacionalidade, Estado de Nascimento, Cidade onde nasceu, Sexo, Grau de 
instrução, Formação Acadêmica, Estado Civil, Nome do Pai, Nome da Mãe; 

 Informações para participar de assembleias: Nome, CPF, RG; 

 Informações Domiciliares e de contato: Endereço, Complemento, Bairro, CEP, 

Cidade, Estado, País, Celular, Fone Residencial, Fone Comercial, E-mail principal; 

 Dado Profissional: Profissão; 

 Dados Familiares (Composição Familiar): Cabeça de Família? Nome do Cabeça 

da Família, Nome do Cônjuge, Data do Casamento, Número de filhos, 

Parentesco, Nome; 

 Informações Eclesiásticas e forma de admissão: Procedência Religiosa, Igreja de 

Batismo, Data de Batismo, Igreja da Profissão de Fé, Data da Profissão de Fé, 

Histórico Eclesiástico, Admissão como membro da IPP por: (profissão de fé e 

batismo, profissão de fé, jurisdição ex-officio, jurisdição a pedido (carta anexa), 

carta de transferência (anexo ao formulário); 

 Informações dos Entrevistadores: Nome do entrevistador, Data da entrevista, 

Assinatura do Entrevistador, Assinatura do Entrevistado; 

 Outras informações: que sejam necessárias em atividades específicas realizadas 

pela Igreja; 

 Dado sensível: por se tratar de tratamento dos dados que podem demonstrar 

sua convicção religiosa, os dados acima descritos podem ser considerados 

sensíveis. 

5.3 Utilizar os serviços do ambulatório nas dependências da IPP 
Os dados pessoais tratados no ambulatório abrangem os dados abaixo e têm por 
finalidade sua identificação e registro como paciente (quando utilizar o serviço em forma 
de consultas) e como médico (quando prestar o serviço de consulta ao paciente), bem 
como para as atividades previstas no item 6 da presente Política: 

5.3.1 Na solicitação de uma consulta médica: 

 Dados de identificação do Solicitante: Nome, Data de Nascimento, Telefone 

para contato, Especialidade desejada, Se já é paciente qual médico e 

especialidade, Selecionar Sintomas, Qual outro sintoma. 
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5.3.2 Durante a consulta médica: 
 Dados de Identificação e cadastro do Paciente: Nome completo, Data de 

Nascimento, Sexo, CPF, RG, Nacionalidade, Número de controle (gerado pelo 

sistema); 

 Dados de Residência do Paciente: Rua, Complemento, CEP, Bairro, Cidade; 

 Dados de contato do Paciente: Telefone Celular, Telefone WhatsApp; 

 Dados de saúde: Queixa principal (motivo da consulta), Tem alergia, Qual, 

Toma remédio, Qual, Tem diabetes, Tem hipertensão, Tem ou teve Neoplasia 

(câncer), Tem doença crônica, Toma remédio de uso contínuo, É fumante, Faz 

uso de drogas, Etilismo (Álcool), Faz Atividade Física, Já fez cirurgia, Qual e a 

quanto tempo, Exame Físico (o médico poderá fazer na hora); 

 Dados de acordo com a Consulta efetuada: Gráfico (ver evolução de 

crescimento da criança - quando aplicável), Solicitação de exames, Prescrição 

medicamentos/tratamento (Indicação de Remédio e/ou Terapia), Diagnóstico 

(Código Internacional de Doença (CID)), Imagem (Pode ser de exame ou do 

prontuário antigo em papel), Conduta médica (tratamento médico); 

 Dados do Médico: Nome completo, especialidade, Número do CRM. 

 
 

5.4 Para a criação de um usuário do médico no sistema utilizado pelo 
Ambulatório: 

 Dados do Médico: Nome completo, especialidade, telefone para contato, e-mail, 

Número do CRM e data de nascimento. 

 

5.5 Nas congregações próprias da IPP 
Os dados pessoais tratados no âmbito de uma Congregação Própria da IPP estão 
descritos abaixo e tem como objetivo identificar os encarregados pela sua 
administração: 
 

 Informações dos responsáveis financeiros da Congregação Própria: Nome do 

Tesoureiro, Celular do Tesoureiro, E-mail do Tesoureiro, 
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 Informações dos responsáveis administrativos da Congregação Própria:  Nome 

do Secretário, Celular do Secretário, E-mail do Secretário; 

 Dado sensível: por se tratar de tratamento dos dados que podem demonstrar 

sua convicção religiosa, os dados acima descritos podem ser considerados 

sensíveis. 

5.6 Nas Congregações Parceiras da IPP 
Os dados pessoais tratados no âmbito de uma Congregação Parceira da IPP estão 
descritos abaixo e tem como objetivo identificar os encarregados pela sua 
administração: 

 Dados pessoais do pastor responsável pela Congregação Parceira: Nome do 

pastor da congregação, data de nascimento, celular, e-mail, estado civil; 

 Dados familiares do Pastor da Congregação Parceira: Nome do cônjuge, data do 

casamento, tem filhos, quantos filhos; 

 Dados pessoais do pastor da Igreja Proponente (responsável pela 

congregação): Nome do Pastor da Proponente, Celular do Pastor da Proponente, 

E-mail do Pastor da Proponente; 

 Dados para Depósito da Oferta: Nome do Banco, Código do banco, Número da 

Agência Bancária, Número da Conta Bancária, Tipo da Conta Bancária, Nome do 

Titular da conta, CPF ou CNPJ do Titular da Conta; 

 Dado sensível: por se tratar de tratamento dos dados que podem demonstrar 

sua convicção religiosa, os dados acima descritos podem ser considerados 

sensíveis. 

5.7 Enquanto Missionário da IPP 
Os dados pessoais das pessoas que desejam atuar como Missionário e receber o apoio 
da IPP estão descritos abaixo e tem por finalidade identificar o perfil do missionário para 
encaminhar a uma atividade adequada e dados para o envio da oferta para o trabalho a 
ser realizado: 
 

 Informações de identificação pessoal: Nome do missionário, data de 

nascimento, formação e curso do missionário, celular, e-mail, estado civil; 

 Informações sobre o Projeto Missionário: Nome do projeto, data de início do 

projeto, local ou atuação do projeto; 



Política de Privacidade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros 

 Igreja Presbiteriana de Pinheiros 

 

13 de fevereiro de 2023 Página 11 de 21 

  

 

 Dados Familiares (Composição Familiar): Nome do cônjuge, data de casamento, 

tem filhos, quantos; 

 Informações Domiciliares e de contato: Endereço, Número, complemento, 

bairro, cidade, CEP; 

 Identificação do responsável pela agência do Missionário: nome da agência, 

nome do diretor, telefone, e-mail; 

 Identificação dos dados bancários para deposito da oferta: nome do banco, 

código do banco, agência, tipo da conta (conta corrente ou poupança), número 

da conta, nome titular da conta, CPF do titular 

 Dado sensível: por se tratar de tratamento dos dados que podem demonstrar 

sua convicção religiosa, os dados acima descritos podem ser considerados 

sensíveis. 

5.8 Enquanto obreiro da IPP 
Os dados pessoais para quem deseja atuar como obreiro da IPP estão descritos abaixo 
e tem por finalidade identificar o perfil para encaminhar ao trabalho mais adequado, 
elaborar documentação de contrato de trabalho e o envio da oferta: 
 

 Informações de identificação pessoal: Nome do obreiro, data de nascimento, 

sexo, estado civil, formação e escolaridade; 

 Identificar a residência e contato do obreiro: Endereço, número, complemento, 

bairro, cidade, estado, CEP, celular, telefone, e-mail; 

 Informações sobre o Projeto Missionário: data de início na JMP, nome da 

congregação; 

 Dados Familiares (Composição Familiar): Nome do cônjuge, data de casamento, 

tem filhos, quantos; 

 Informações Para Elaboração do Contrato de Trabalho: CPF, RG, Data da 

Expedição do RG, Órgão Expedidor, Número do PIS, Nacionalidade, 

Naturalidade, Estado Civil; 

 Dados Familiares para elaboração de documentos legais: Data de Casamento, 

Nome do Cônjuge, É dependente no Imposto de Renda, CPF do cônjuge se for 
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dependente no Imposto de Renda, data de nascimento do cônjuge, celular do 

cônjuge; 

 Dados dos filhos do obreiro para elaboração de documentos legais: nome dos 

filhos, data de nascimento dos filhos, filho é dependente no IR, CPF do filho se 

for dependente no IR, outros dependentes no IR, informe Nome e CPF de outros 

dependentes no IR; 

 Informações de outros dependentes de IR para elaboração de documentos 

legais: Nome Dependente IR, CPF Dependente IR; 

 Informações para o pagamento do obreiro: Nome do banco, Agência, Número 

da conta, Tipo da conta, Titular da conta, CPF do titular; 

 Dado sensível: por se tratar de tratamento dos dados que podem demonstrar 

sua convicção religiosa, os dados acima descritos podem ser considerados 

sensíveis. 

6 Para quais finalidades coletamos e tratamos os seus dados 
pessoais 

 

Utilizaremos os dados descritos no item 5 para: 
 

6.1 Participação em cultos ou atividades da IPP 

 Identificar se você é visitante ou membro da IPP; 

 Enviar um e-mail com a confirmação de seu agendamento ao culto ou a 

programação desejada; 

 Avisos Importantes, envio de propagandas e/ou Newsletters, podendo o Usuário 

cancelar a assinatura a qualquer momento, utilizando instruções constantes no 

corpo do próprio e-mail; 

 Entrar em contato via e-mail, chat, telefone ou WhatsApp para fazer interação 

com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros; 

 Finalidades relacionadas à segurança da rede e da conta, inclusive para proteger 

nossos serviços em benefício de todos os nossos usuários, filtrando ou buscando 

conteúdos possivelmente ilegais. O uso das suas informações com finalidades 

antifraude está condicionado à realização de transações online conosco. Para 

finalidades antifraude, limitamos o uso dos dados ao que é estritamente 

necessário e de acordo com nossos interesses de proteger nossos membros e 

atividades; 
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 Determinar a idade das pessoas que utilizam o App da Igreja Presbiteriana 

Pinheiros; 

 Enviar avisos importantes, como comunicações sobre alterações em nossos 

termos, condições e normas; 

 Propósitos internos, como auditoria, análise de dados e pesquisa para melhoria 

das atividades e as comunicações do usuário. 

6.2 Para membros ou quem apresentar interesse em se tornar membro da 
IPP 

Seus dados pessoais são coletados durante a inscrição em nosso formulário. Neste 
momento utilizaremos as suas informações para as seguintes ações: 

 Resolver pendências orientadas pelo pastor ou conselho da igreja; 

 Participar de classe de doutrina para conhecer a doutrina da Igreja Presbiteriana 

do Brasil; 

 Participar de uma entrevista com o Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros 

para conhecimento do solicitante; 

 Participar do culto dominical onde o solicitante será apresentado a toda igreja e 

recebido oficialmente como membro. 

Após seu recebimento como membro da igreja seus dados serão inseridos em um 
Sistema. Nesta condição, poderemos utilizar seus dados para: 

 Avisos Importantes, envio de propagandas e/ou Newsletters, podendo o Usuário 

cancelar a assinatura a qualquer momento, utilizando instruções constantes no 

corpo do próprio e-mail; 

 Entrar em contato via e-mail, chat, telefone ou WhatsApp para fazer interação 

com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros; 

 Finalidades relacionadas à segurança da rede e da conta, inclusive para proteger 

nossos serviços em benefício de todos os nossos usuários, filtrando ou buscando 

conteúdos possivelmente ilegais. O uso das suas informações com finalidades 

antifraude está condicionado à realização de transações online conosco. Para 

finalidades antifraude, limitamos o uso dos dados ao que é estritamente 

necessário e de acordo com nossos legítimos interesses de proteger nossos 

membros e atividades; 

 Determinar a idade das pessoas que utilizam o App da Igreja Presbiteriana de 

Pinheiros; 
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 Enviar avisos importantes, como comunicações sobre alterações em nossos 

termos, condições e normas; 

 Propósitos internos, como auditoria, análise de dados e pesquisa para melhoria 

das atividades e as comunicações do usuário. 

Utilizaremos as suas informações no Sistema para a formalização de sua membresia à 

Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de acordo com as normas estabelecidas pela 

Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, Lei de Proteção aos Dados (LGPD) e, 

eventualmente, para atender obrigações legais, para proteção de seus interesses vitais, 

ou quando identificarmos a necessidade de acordo com interesses legítimos da Igreja 

Presbiteriana de Pinheiros ou de terceiros. 

6.3 Utilizar os serviços do ambulatório nas dependências da IPP 

6.3.1 No momento de solicitação de uma consulta 

 Para identificação e contato com o solicitante; 

 Para saber se é a primeira consulta ou acompanhamento a um tratamento já 
iniciado; 

 Para saber qual especialidade desejada. 

 

6.3.2 Durante a consulta médica 

 Para cadastro e contato com o paciente; 

 Para conhecer o motivo da consulta solicitada; 

 Para conhecer a situação atual de saúde do paciente; 

 Para acompanhar o tratamento do paciente. 

 

6.3.3 Para cadastro do médico no sistema utilizado no ambulatório 

 Para contato com o médico e seu cadastro no sistema do ambulatório; 

 Para conhecer a especialidade do médico; 

 Para fazer os contatos de agendamento do médico com o paciente. 

 

6.4 Nas congregações próprias da IPP 

 Identificar os responsáveis financeiros e administrativos de Congregação Própria 

da IPP; 

 Acompanhar atividades e o uso dos recursos destinados para o funcionamento da 

Congregação Própria da IPP; 
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 Encaminhar Obreiros ou Missionários para apoio as atividades da Congregação 

Própria da IPP. 

 

6.5 Nas Congregações Parceiras da IPP 

 Identificar os responsáveis financeiros e administrativos de Congregação Própria 

da IPP; 

 Acompanhar atividades e o uso dos recursos destinados para o funcionamento da 

Congregação Parceira da IPP. 

 Encaminhar Obreiros ou Missionários para apoio as atividades da Congregação 

Parceira da IPP. 

 

6.6 Enquanto Missionário da IPP 

 Identificar o Missionário da IPP; 

 Identificar o perfil para indicar trabalhos compatíveis com a estrutura familiar e o 

trabalho a ser desenvolvido; 

 Identificar informações bancárias para efetuar o envio da oferta ao Missionário. 

 Enviar avisos importantes, como comunicações sobre alterações em nossos 

termos, condições e normas da IPP 

 

6.7 Enquanto Obreiro da IPP 

 Identificar o Obreiro da IPP; 

 Identificar o perfil para indicar trabalhos compatíveis com a estrutura familiar e o 

trabalho a ser desenvolvido; 

 Identificar informações para elaboração de contrato de trabalho e envio de 

obrigações legais; 

 Identificar informações bancárias para efetuar o envio da oferta ao Obreiro. 

 Enviar avisos importantes, como comunicações sobre alterações em nossos 

termos, condições e normas da IPP 

Em nenhuma hipótese a Igreja Presbiteriana de Pinheiros solicitará dados de natureza 
sigilosa, tais como senhas, número de cartão de crédito, chaves de segurança, entre 
outros. 
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Ao aceitar eletronicamente esta Política de Privacidade, você permite que a Igreja 
Presbiteriana de Pinheiros e seus parceiros utilizem seus dados para as finalidades 
acima descritas. 

7 Acesso a seus dados 

A Igreja Presbiteriana de Pinheiros e seus parceiros garantem que, internamente, os 

seus dados somente serão acessados por funcionários devidamente autorizados, os 

quais recebem treinamento acerca de proteção de informações e manterão sempre o 

compromisso de confidencialidade e preservação da privacidade dos dados. 

Nenhuma informação pessoal será divulgada publicamente. 

8 Com quem compartilhamos seus Dados Pessoais 

A IPP não vende, aluga ou comercializa informações pessoais com terceiros. 

Ao utilizar a plataforma da IPP para se inscrever ao culto ou outra programação, após 

finalizar o processo para se tornar membro da IPP e ao utilizar os serviços do 

Ambulatório nas dependências da IPP seus dados pessoais são inseridos nos Sistemas 

de Tecnologia de Informática (Sistema) parceiras da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e 

que seguem as normas de controle de segurança estabelecida pela Lei Geral de Proteção 

aos Dados (LGPD) 

Aos membros ainda, após efetuado sua inclusão no cadastro de membro da IPP pela 

secretaria da IPP, você receberá um e-mail (o que foi informado no formulário de 

inscrição de membresia à igreja) com os primeiros dados de acesso ao Aplicativo da 

Igreja Presbiteriana Pinheiros da seguinte forma: 

Seus dados de Acesso ao Aplicativo da Igreja Presbiteriana Pinheiros são: 

Usuário: e-mail do titular 

Senha: senha gerada pelo sistema para posterior alteração pelo titular 

Neste aplicativo também é possível que você tenha acesso ao Portal da Igreja 

Presbiteriana de Pinheiros aplicativo de celular da Igreja Presbiteriana Pinheiros   sendo 

os canais de relacionamento entre você e a Igreja além do WhatsApp e E-mail 
 

Através deles será possível acompanhar seus dados cadastrais, históricos, participação 
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em grupos ou células, projetos, mensagens e avisos, agenda e eventos da Igreja e outras 

funcionalidades que sejam de interesse da Igreja para seus membros. 

 

8.1 Compartilhamento com outros terceiros 
 

A IPP ainda poderá compartilhar determinados dados pessoais com outras pessoas 

jurídicas nas seguintes hipóteses:  

 Com a Igreja Presbiteriana do Brasil e com seus Presbitérios ou Sínodos a fim de 

atender assuntos eclesiásticos; 

 Prestadores de serviços terceirizados: (por exemplo, prestadores de serviços de 

TI, advogados, cartórios e auditores) para que esses prestadores de serviços 

desempenhem funções comerciais em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros; 

 Conforme exigido por lei: para cumprir uma intimação ou outro processo legal, 

quando acreditarmos de boa-fé que a divulgação é necessária para proteger 

nossos direitos, proteger sua segurança ou a segurança de outras pessoas, 

investigar fraudes ou responder a solicitações governamentais, para fins de 

segurança nacional e/ou aplicação da lei. 

Ao divulgarmos a terceiros, exigimos que estes tratem das informações de acordo com 

as leis de proteção de dados e tomamos as medidas contratuais, técnicas e 

organizacionais apropriadas para garantir, por exemplo, que as informações pessoais 

sejam processadas somente na medida em que esse processamento for necessário, de 

acordo com a lei aplicável. 

8.2 Segurança dos dados pessoais  
 

A igreja utiliza medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger seus dados 

pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição 

ou danos a esses. 

 

Seus dados pessoais são armazenados de maneira segura em equipamentos protegidos 

onde apenas um número limitado de pessoas terá acesso a tais equipamentos e apenas 

indivíduos com motivos legítimos terão acesso a seus dados pessoais. 
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Utilizamos Sistemas de computadores que implementam e mantém as melhores 

medidas técnicas, físicas e organizacionais para proteção de seus dados pessoais e 

armazenam os dados coletados em ambiente seguro e controlado. 

As Empresas parceiras implementam e mantém ainda, várias políticas, incluindo 

políticas de pseudonimização, criptografia, acesso e retenção, para proteger contra 

acesso não autorizado e retenção desnecessária de dados pessoais em nosso sistema. 

Essas medidas se aplicam a todas as áreas de segurança relacionadas ao Software e aos 

Serviços, incluindo acesso físico e eletrônico. Contudo, considerando que nenhum 

sistema de segurança é infalível, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros somente será 

responsável por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de acesso não autorizado 

de terceiros ao banco de dados caso haja com dolo ou culpa. 

Sua senha protege sua conta de usuário, por isso, para segurança, é indispensável que 

você use uma senha única e forte, não a compartilhe com terceiros, limite o acesso ao 

seu app, e saia depois de ter usado o Aplicativo da Igreja Presbiteriana Pinheiros. 

9 Compartilhamento de conteúdo em redes sociais 

Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais disponíveis 

em nossas páginas, o Usuário publicará o conteúdo por meio de seu perfil na rede 

selecionada. A IPP reforça que não tem acesso ao login e senha dos usuários nessas 

redes, nem publicará conteúdo em nome do usuário sem que ele realize esta ação. 

10 Transferências de seus dados pessoais para fora do Brasil  

A igreja não efetua transferência de seus dados pessoais para fora do Brasil. Porém, as 

empresas parceiras que nos fornecem os Sistemas utilizados para a guarda e tratamento 

de seus dados hospedam suas Plataformas no Data Center da Amazon AWS. Além disso, 

todo tráfego de informações é criptografado utilizando certificados SSL/TSL, a mesma 

tecnologia utilizada por bancos. 

11 Por quanto tempo vamos reter seus dados 

Manteremos suas informações pessoais pelo período necessário para cumprir as 

finalidades descritas nesta Política de Privacidade. Para definir esses períodos, 
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examinamos com cuidado a necessidade de coletar informações pessoais e, ao 

identificarmos uma necessidade relevante, retemos a informação pelo período mais 

curto possível necessário para concluir a finalidade da coleta, a menos que um período 

de retenção mais longo seja exigido por lei. 

A seu pedido a Igreja Presbiteriana de Pinheiros excluirá imediatamente os seus dados 

de modo planejado, a fim de que eles não possam ser acessados de nenhuma forma, a 

menos que exista disposição em contrário em contrato específico ou uma obrigação 

legal imposta à Igreja Presbiteriana de Pinheiros que impeça a exclusão de todos os 

dados ou de parte deles. 

12 Seus direitos em relação aos dados pessoais que tratamos sobre 
você  

 

Você possui diversos direitos em relação aos seus dados pessoais. Tais direitos incluem, 

mas não se limitam a: 

 Optar por não receber mais qualquer tipo de e-mail da Igreja Presbiteriana de 

Pinheiros. Em todos os e-mails que enviamos há sempre um link para cancelar a 

assinatura disponível nas últimas linhas. Ao clicar nesse link você será 

automaticamente excluído da lista de envio. É importante mencionar que ao 

preencher qualquer formulário novamente ficará caracterizada a reinserção do 

seu e-mail à lista. Portanto, a requisição de cancelamento deverá ser feita 

novamente caso seja de seu interesse. 

 Solicitar à Igreja Presbiteriana de Pinheiros a confirmação da existência de 

tratamento dos seus dados. Providenciaremos a declaração imediatamente em 

formato simplificado. Contudo, se você desejar uma declaração completa, 

contendo a origem dos dados, registros, critérios utilizados e a finalidade do 

tratamento, providenciaremos no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da 

data do recebimento do requerimento do titular. 

 Solicitar que retifiquemos quaisquer dados pessoais imprecisos, incompletos e 

desatualizados. 

 Se opor às atividades de tratamento que viole a LGPD, solicitar a anonimização e 

eliminação de dados pessoais, em circunstâncias específicas. 

 Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais; 
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 Revogar o consentimento a qualquer momento quando a Igreja tratar seus dados 

pessoais com base no consentimento; 

 Peticionar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

 
Há circunstâncias legais que podem não autorizar o exercício de alguns direitos previstos 

acima, ou quando o fornecimento das informações puder revelar algum segredo da 

Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros atenderá às suas 

solicitações na maior extensão que for possível.  

 

Você poderá exercer tais direitos entrando em contato com o Encarregado através do 

e-mail lgpd@ippinheiros.org.br. Como condição ao exercício dos direitos aqui previstos, 

solicitaremos comprovação da sua legitimidade e sua identidade. 

 

13 Crianças e adolescentes 

Compreendemos a importância de adotar precauções adicionais para proteger a 

privacidade e a segurança de menores de idade. 

Usuários menores de idade não poderão utilizar as funcionalidades no app da Igreja 

Presbiteriana de Pinheiros tampouco ter os seus dados inseridos no Sistema, a menos 

que um dos pais ou responsável tenha fornecido consentimento específico e inequívoco 

para tanto. 

14 Alterações a esta Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade foi atualizada em 02 de dezembro de 2021. 

A Igreja Presbiteriana de Pinheiros poderá atualizar esta Política de Privacidade de 

tempos em tempos. Quando isso ocorrer, será publicado um aviso em nosso site e App, 

juntamente com a Política de Privacidade atualizada. Também entraremos em contato 

com você por meio de suas informações de contato registradas, por exemplo, por e-mail 

ou algum outro método equivalente. Você terá a oportunidade de analisar as 

atualizações antes de continuar a usar os Serviços da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e 

solicitaremos um novo aceite eletrônico quanto à Política de Privacidade atualizada. 

mailto:lgpd@ippinheiros.org.br
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15 Disposições gerais 

Antes de utilizarmos os seus dados para outros fins que não os definidos nesta Política 

de Privacidade, solicitaremos expressamente a sua permissão. 

Ao aceitar eletronicamente esta Política de Privacidade, você permite que a IGREJA 

PRESBITERIANA DE PINHEIROS utilize seus dados para as finalidades nela descritas.  

IGREJA PRESBITERIANA DE PINHEIROS 

 


