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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

1. Apresentação 

A presente Política de Privacidade contém informações sobre os dados pessoais tratados 

pelo CLUBE, de forma automatizada ou não. Objetiva esclarecer ao titular como o CLUBE 

realiza o tratamento de seus dados pessoais, quais são coletados e armazenados, e com 

qual finalidade, como são protegidos, atualizados, gerenciados e como serão excluídos. 

Esta Política apresenta informações claras e precisas sobre os direitos do titular, e como 

entrar em contato no caso de dúvidas ou solicitações (acessar, atualizar, gerenciar e 

excluir) sobre o tratamento de seus dados. 

Se aplica: ao Associado, seu dependente e todo àquele vinculado ao seu título patrimonial; 

ao atleta; prestadores de serviços; àqueles com vínculos contratuais de qualquer natureza; 

entre outros que, em razão de relacionamento, forneça seus dados de forma a serem 

tratados pelo CLUBE. 

Qualquer informação sobre o tratamento dos dados pessoais, realizado pelo CLUBE, pode 

ser solicitada, no seguinte endereço eletrônico: lgpd@clubepaineiras.com.br, ou por 

correio, ao seguinte endereço físico: Clube Paineiras do Morumby - Comissão LGPD - 

Avenida Doutor Alberto Penteado, nº 605, CEP 05678-000, São Paulo/SP. 

1.1. Principais conceitos 

Dado pessoal – informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. 

Dado pessoal sensível – 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 genérico ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural. 

Dado anonimizado – dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a 

utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. 

Banco de dados – conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em 

vários locais, em suporte eletrônico ou físico. 

Titular – pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento. 

Controlador – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 
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Operador – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 

Encarregado – pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 

comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD). 

Agentes de tratamento – o controlador e o operador. 

Tratamento – toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Anonimização – utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 

tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 

indireta, a um indivíduo. 

Consentimento – manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 

com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

Bloqueio – suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda 

do dado pessoal ou do banco de dados. 

Eliminação – exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, 

independentemente do procedimento empregado. 

Uso compartilhado de dados – comunicação, difusão, transferência internacional, 

interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais 

por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais, ou entre 

esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais 

modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados. 

Autoridade nacional - órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e 

fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional. 

 

2. Princípios e fundamentos 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) trata 

de forma específica o tratamento dos dados pessoais por pessoas físicas e jurídicas, com 

o objetivo de protegê-los, estabelecendo direitos e deveres, regras e limites no tratamento 

dos dados pessoais. 
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É extremamente importante que os dados pessoais sejam tratados de acordo com a boa-

fé e com os princípios estabelecidos na LGPD: 

I - Finalidade: tratamento realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos 
e informados ao titular – não será possível tratamento posterior de forma 
incompatível com essas finalidades; 

II - Adequação: o tratamento e as finalidades informadas ao titular devem ser 
compatíveis, de acordo com o contexto do tratamento; 

III - Necessidade: tratamento limitado ao mínimo necessário para a realização de 
suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não 
excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 

IV - Livre acesso: ao titular é assegurado consultar de modo facilitado e gratuito sobre 
a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais; 

V - Qualidade dos dados: é garantido ao titular exatidão, clareza, relevância e 
atualização de seus dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da 
finalidade de seu tratamento; 

VI - Transparência: é garantido ao titular ter informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, 
observados os segredos comercial e industrial; 

VII - Segurança: devem ser utilizadas medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais 
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 

VIII - Prevenção: devem ser adotadas medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais; 

IX - Não discriminação: não deve ser realizado tratamento de dados pessoais para 
fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; 

X - Responsabilização e prestação de contas: o agente deve demonstrar ter adotado 
medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das 
normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, a eficácia dessas medidas. 

O Clube Paineiras do Morumby, compromete-se, ainda, a cumprir os fundamentos 

relacionados ao tratamento adequado e a proteção dos dados pessoais estabelecidos na 

LGPD: 

a) Respeito à privacidade; 
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b) Autodeterminação informativa; 

c) Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

d) Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

e) Desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

f) Livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; 

g) Direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o 

exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

Os dados pessoais coletados pelo Clube Paineiras do Morumby serão processados de 

forma lícita, leal e transparente, cumprindo fielmente as disposições legais, em suma: 

a) Serão coletados apenas para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, 

não podendo ser tratados posteriormente de uma forma incompatível com essas 

finalidades; 

b) Serão coletados de forma adequada, pertinente e limitada às necessidades 

do objetivo para os quais eles são processados;  

c) Os dados pessoais serão exatos e atualizados sempre que necessário, de 

maneira que os dados inexatos sejam eliminados ou retificados quando possível; 

d) Os dados pessoais serão conservados de uma forma que permita a 

identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as 

finalidades para as quais são tratados;  

e) Os dados pessoais serão tratados de forma segura, protegidos do tratamento 

não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, 

adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas.  

3. Direitos do titular dos dados 

 

O titular (ou seu responsável ou representante legal) possui o direito de ter acesso e de 

solicitar informações sobre seus dados armazenados pelo CLUBE.  

São direitos do titular dos dados: 

a) A titularidade dos dados pessoais e os direitos fundamentais de liberdade, de 

intimidade e de privacidade;  
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b) A qualquer momento, e mediante requisição formal e expressa, obter 

informações em relação aos dados tratados pelo controlador, a confirmação da 

existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, 

inexatos e desatualizados, anonimização (quando possível serem restringidos), 

bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com a legislação vigente; 

b.1) A anonimização, o bloqueio ou a eliminação, podem ser realizados nos 

casos em que não impeçam a continuidade da relação com o CLUBE e 

respeitado os casos que a legislação permita a manutenção dos dados sem o 

consentimento do titular.  

c) Solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 

mediante requisição expressa, observados os segredos comercial e industrial, em 

conformidade com a regulamentação da autoridade nacional; 

d) Ser informado sobre compartilhamento de dados (vide item 4.6. desta 

Política); 

 

e) Ser informado sobre a possibilidade do não fornecimento do consentimento e 

as consequências desta negativa; 

f) Revogar o consentimento para o tratamento dos dados, a qualquer tempo.  

Os requerimentos referidos neste item, serão atendidos sem custos para o titular, tendo em 

vista o caso concreto, de forma específica e de acordo com a legislação; podem ser 

realizados de forma física ou eletrônica, nos prazos e nos termos previstos pela Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. 

O requerimento deverá ser enviado ao seguinte endereço eletrônico: 

lgpd@clubepaineiras.com.br, ou por correio, ao seguinte endereço físico: Clube Paineiras 

do Morumby - Comissão LGPD - Avenida Doutor Alberto Penteado, nº 605, CEP 05678-

000, São Paulo/SP. 

 

4. Tratamento de Dados 

A coleta de dados dos titulares se dará em conformidade com o disposto nesta Política de 

Privacidade e por intermédio de Termo de Consentimento, sendo este dispensável somente 

nas hipóteses previstas no art. 11, inciso II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(e indicadas no item 4.2. desta Política). 
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4.1. Tipos de dados coletados 

4.1.1. Dado pessoal 

Qualquer informação relacionada a pessoa natural, que a torne identificada 

de forma direta ou identificável em conjunto com outras informações 

coletadas. 

4.1.2. Dado sensível 

São os dados pessoais relacionados a origem racial ou étnica do titular, sua 

religião, opinião política, filiação a sindicato ou organização (religiosa, 

filosófica ou política); dados pessoais relativos a saúde ou vida sexual, a 

genética ou dado biométrico. Os dados classificados como sensíveis, serão 

coletados mediante autorização expressa e inequívoca do titular.  

4.2. Consentimento para o tratamento dos dados  

Ao se associar (o que inclui dependentes, funcionários e todos aqueles 

vinculados ao título patrimonial), firmar contratos de qualquer natureza, ou, 

realizar interação com o CLUBE onde são fornecidos dados, o titular consente 

com a presente Política de Privacidade e com o tratamento de seus dados pelo 

CLUBE.  

O titular dos dados deverá fornecer apenas seus próprios dados pessoais, a 

fim de resguardar e de proteger os dados de terceiros.  

O consentimento de crianças e adolescentes, deverá ser realizado com o 

consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou 

pelo responsável legal. 

O tratamento de dados pessoais sem o consentimento do titular apenas será 

realizado nas hipóteses previstas na Lei Geral de Proteção de Dados: 

a) Ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

b) Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 

titular dos dados; 

c) O exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 

arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 

(Lei de Arbitragem); 
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d) Para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da 

área da saúde, serviços de saúde ou por entidades sanitárias; 

e) Quando necessário para atender aos interesses legítimos do 

controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e 

liberdades fundamentais do titular dos dados que exijam a proteção dos dados 

pessoais; 

f) Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 

pertinente. 

A dispensa da exigência do consentimento, por previsão legal, não desobriga o 

CLUBE de realizar o tratamento dos dados do titular na forma da legislação aplicável. 

 

O consentimento do titular também será dispensado para os dados que o próprio 

titular tornar manifestamente público, resguardando seus direitos e os princípios 

previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

O titular tem o direito de retirar seu consentimento, a qualquer momento, desde que 

não incida em nenhuma hipótese autorizadora para tratamento sem consentimento, 

prevista na Legislação. A retirada do consentimento não compromete a licitude dos 

dados até então tratados (que serão ratificados enquanto o titular não requerer sua 

eliminação), e poderá ser feita pelo e-mail: lgpd@clubepaineiras.com.br, ou por 

correio enviado ao seguinte endereço: Clube Paineiras do Morumby - Comissão 

LGPD - Avenida Doutor Alberto Penteado, nº 605, CEP 05678-000, São Paulo/SP.  

 

4.3. Finalidades do tratamento dos dados pessoais 

Os dados pessoais do titular coletados pelo CLUBE têm por finalidade: 

a) Assegurar adequada identificação, qualificação e autenticação, e 

conceder acesso às dependências do CLUBE; 

b) Garantir a segurança e a integridade, prevenindo fraudes e o efetivo 

exercício de contrato, assegurando a execução de deveres e obrigações em 

razão de contrato celebrado entre o titular e o CLUBE; 

c) Facilitar a comunicação com o titular, como telefone, e-mail, WhatsApp, 

mensagem de texto, formulários, entre outros canais de comunicação (on-line 

ou não), podendo ainda informar sobre o CLUBE, eventos socioculturais, 

competições esportivas, pesquisas, Assembleias, entre outras atividades do 

CLUBE; 
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d) Para uso necessário dos departamentos ou órgãos do CLUBE que 

necessitem de dados do Titular; 

e) Quando houver informações disponíveis de forma pública pelo próprio 

Titular; 

f) Quando seus dados forem recebidos de fontes legítimas e de acordo 

com a legislação brasileira. 

O CLUBE ainda poderá realizar o tratamento dos seus dados, nas seguintes hipóteses: 

a) Quando o titular se associa e/ou firma contratos de qualquer natureza 

com o CLUBE, ou possui interação ou relacionamento que necessite 

tratamento de dados; 

b) Quando realizada interações por meio de canais de comunicação e 

atendimento, seja por telefone, e-mail ou outros meios eletrônicos ou físicos; 

c) Quando for realizado acesso por intermédio de tecnologia que utilize 

cookies: 

c.1) Cookies são pequenos arquivos de texto criados pelo site acessado 

para que este possa receber e processar informações para melhorar a 

experiência on-line, por exemplo, realizando a manutenção de login 

(identificação do usuário), lembrando suas preferências e fornecendo 

conteúdos relevantes de acordo com sua localização; 

c.2) Por intermédio de cookies pequenas quantidades de informações 

são armazenadas pelo navegador daquele que acessa o site para que o 

servidor possa lê-las depois. Por exemplo, podem ser armazenados 

dados sobre o dispositivo que acessou o site, local e horário de acesso; 

c.3) Pode-se aceitar ou não, a utilização de cookies. No menu 

“configurações” do seu navegador você pode aceitar, rejeitar ou 

desabilitar o uso de cookies, bem como, realizar a limpeza do mesmo do 

navegador; 

c.4) Nem todos os cookies possuem dados pessoais do titular, alguns 

cookies são utilizados apenas para que os serviços eletrônicos 

funcionem corretamente; 

c.5) Importante lembrar que o site e/ou o App do CLUBE, pode conter 

links que redirecione para sites ou aplicativos de terceiros, como páginas 

em redes sociais; nestas situações, o CLUBE não possui controle sobre 
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o tratamento dos dados em plataformas de terceiros, sendo que o titular 

deverá tomar conhecimento das respectivas Políticas de Privacidade e 

armazenamento de cookies de cada um; 

c.6) Tipos de cookies que podem ser utilizados: existem os 

“necessários”, que são essenciais para o funcionamento do site; os 

“técnicos” ou “funcionais”, estes garantem o funcionamento correto do 

site, e que as preferências do usuário permaneçam conhecidas, ou seja, 

não há a necessidade de repetir as mesmas informações ao visitar o site; 

há os cookies de “desempenho”, que otimizam a experiência de uso, 

coletando informações sobre páginas acessadas; e, os cookies de 

“publicidade”, estes direcionam anúncios em função dos interesses do 

usuário e podem limitar a quantidade de vezes que o anúncio aparece. 

O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de 

Privacidade ocorrerá mediante comunicação prévia ao Titular, sendo que, em 

qualquer caso, os direitos e obrigações aqui previstos permanecerão aplicáveis. 

4.4. Armazenamento dos dados 

Os dados pessoais serão mantidos pelo CLUBE durante a relação com o titular e 

pelo tempo necessário para cumprir responsabilidades legais, contratuais e 

comerciais, durante seu relacionamento como CLUBE e, mesmo após o fim do 

relacionamento, pelo tempo necessário para cumprir obrigações legais, contratuais 

e comerciais (como auditorias e exigências legais de retenção). 

Os dados serão armazenados, após o término de seu tratamento, em conformidade 

com a disposição legal, nas seguintes hipóteses:  

a) Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

 

b) Para estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização dos dados pessoais; 

 

c) Para a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 

tratamento de dados dispostos na legislação; 

 

d) Para uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e 

desde que anonimizados os dados. 

 

O CLUBE está em constante atualização, implementando medidas seguras para 

realizar o armazenamento adequado de dados pessoais para sua proteção. 
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4.5. Quais dados poderão ser coletados 

Os dados explicitados nesta seção podem ser coletados de acordo com sua relação 

e interação com o CLUBE. 

Poderão ser coletados do titular, dados como nome completo, documentos de 

identificação (Registro Geral, CPF, Carteira Nacional de Habilitação, registro em 

Órgãos de Classe, entre outros que possa tornar o titular identificado ou 

identificável), número de telefone celular e residencial, número de WhatsApp, 

endereço residencial, endereço eletrônico, data de nascimento, idade, estado civil, 

naturalidade e nacionalidade, gênero, profissão, dados bancários e de renda e 

emprego, nome dos pais e dos filhos, dados sobre processos judiciais (em 

andamento ou transitados em julgado), entre outros que se fizerem necessárias e 

forme consentidos pelo Titular quando do fornecimento dos dados. 

Bem como, ainda poderão ser coletados dados de saúde (como peso, altura, IMC, 

vacinação, entre outros que se fizerem necessários); dados para acesso às 

dependências do CLUBE, como dados biométricos e foto (digital ou física); ainda, 

dados de imagens (fotos e vídeos, podendo conter som) coletadas por câmeras de 

segurança ou coletadas em eventos socioculturais ou esportivos (imagens em 

eventos poderão ser utilizadas nos canais de comunicação do CLUBE, com a 

finalidade de divulgação do evento realizado ou a ser realizado). 

O tratamento de dados de menores de idade somente será realizado quando os 

dados forem fornecidos e consentidos pelos responsáveis legais. Além da LGPD, o 

CLUBE realizará o tratamento observando o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei 8.069, de 13 de julho de 1990).  

Os dados de menores de idade poderão ser tratados sem o consentimento do titular, 

quando houver a necessidade de coleta para contatar os pais ou responsáveis 

legais; serão utilizados uma única vez e não serão armazenados, ou, quando 

necessário para a proteção do menor. 

Eventualmente, outros tipos de dados não previstos expressamente nesta Política 

de Privacidade poderão ser coletados, desde que sejam fornecidos com o 

consentimento do titular, ou, ainda, que a coleta seja permitida ou imposta por lei. 

4.6. Compartilhamento de dados 

O compartilhamento de dados ocorrerá de acordo com o estabelecido nessa Política, 

mediante o consentimento do titular, salvo nas hipóteses em que a legislação 

dispense o consentimento (item 4.2. desta Política). 
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São exemplos de quando os dados do titular poderão ser compartilhados: 

a) Na contratação de prestadores de serviços, terceirizados ou 

subcontratados, que atuarão como agente de tratamento dos dados pessoais, 

de acordo com a legislação, para execução de contratos ou cumprimento de 

obrigações legais. Estes não possuem autorização para compartilhar as 

informações ou desviar a finalidade do compartilhamento, devendo cumprir a 

especificidade de sua prestação de serviços; 

b) Em processos judiciais ou administrativos, no cumprimento de 

obrigações legais; 

c) Com órgãos e autoridades governamentais, agências reguladoras, 

autoridades públicas. 

Em todos os casos de compartilhamento de dados, o CLUBE adota medidas 

técnicas e organizativas de segurança aptas à proteção dos dados do titular, 

garantindo a segurança contra perda, fraude, tratamento ou acesso não autorizado, 

perda, alteração ou destruição, comunicação ou difusão de tais dados. 

4.7. Do responsável pelo tratamento dos dados (data controller) 

O controlador, responsável pelo tratamento dos dados pessoais do titular é o Clube 

Paineiras do Morumby, sendo o responsável por determinar as finalidades e os 

meios de tratamento de dados pessoais. 

4.8. Do encarregado de proteção de dados (data protection officer) 

O encarregado de proteção de dados (DPO) é o profissional encarregado de 

informar, aconselhar e controlar o responsável pelo tratamento dos dados, conforme 

a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e de outras disposições de proteção de 

dados presentes na legislação nacional e internacional, se aplicável, em cooperação 

com a autoridade de controle competente. 

Também atuará como canal de comunicação entre o titular, o controlador e a ANPD. 

Para mais informações ou esclarecimentos relacionados ao tema, entre em contato 

pelo e-mail: lgpd@clubepaineiras.com.br. 

 

5. Segurança no tratamento dos dados pessoais do titular 

O CLUBE compromete-se a aplicar as medidas de segurança necessárias à proteção dos 

dados pessoais, contra acessos e cópias não autorizados e de situações de destruição, 
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perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados; se comprometendo, ainda, a tratar 

os dados pessoais com confidencialidade, dentro dos limites legais. 

Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração as 

técnicas adequadas; os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto, as 

finalidades do tratamento e os riscos aos direitos e liberdades do titular dos dados. 

O CLUBE utiliza os meios necessários a fim de garantir segurança na transmissão de dados 

entre o titular e o servidor, de forma que os dados pessoais sejam tratados de forma segura 

e confidencial. Portanto, se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, 

como em caso de ataque de hackers ou crackers, ou culpa exclusiva do titular, como no 

caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiro ou por não manter medidas de 

segurança eficazes em seus dispositivos eletrônicos.  

A violação de segurança dos dados pessoais, de modo acidental ou ilícito, pode provocar 

o acesso e cópia não autorizados, a destruição, a perda, a alteração ou a divulgação, dos 

dados pessoais fornecidos e armazenados para tratamento. 

Por fim, o CLUBE se compromete a comunicar o titular, em prazo adequado, em eventuais 

casos violação da segurança dos seus dados pessoais que possa causar alto risco para 

seus direitos e liberdades pessoais. 

 

6. Reclamação a uma autoridade de controle 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, todos os titulares 

de dados têm direito a apresentar reclamação a uma autoridade de controle.  

 

7. Informações Gerais 

Esta Política de Privacidade foi implantada em 18 de setembro de 2020. A presente versão 

desta Política foi atualizada pela última vez em 23 de fevereiro de 2022. 

O Clube Paineiras do Morumby se reserva o direito de modificar, a qualquer momento a 

presente norma, especialmente para adaptá-las às evoluções de tecnologias, seja pela 

disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação daquelas já 

existentes. 

Esta norma poderá ser revisada em decorrência de eventual atualização normativa, e/ou 

em razão de adequação de políticas internas, passando a vigorar a partir de sua publicação 

no site do CLUBE, razão pela qual recomenda ao usuário a consulta periódica desta seção.  
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Ao utilizar qualquer serviço após eventuais modificações, o titular demonstra sua 

concordância com as novas normas. Havendo discordância, o titular deverá interromper 

sua relação com o CLUBE e comunicá-lo de forma imediata, podendo apresentar a sua 

ressalva, através do endereço eletrônico: lgpd@clubepaineiras.com.br, ou por correio, ao 

seguinte endereço físico: Clube Paineiras do Morumby - Comissão LGPD - Avenida 

Doutor Alberto Penteado, nº 605, CEP 05678-000, São Paulo/SP. 

Esta norma foi elaborada em conformidade com a Lei Federal nº 12.965 de 23 de abril de 

2014 (Marco Civil da Internet) e com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais). 

 

8. Do Direito aplicável e do foro 

Para a solução das controvérsias decorrentes do presente instrumento, será aplicado 

integralmente o Direito brasileiro. 

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a 

sede do Controlador, qual seja, São Paulo/SP. 

Sem prejuízo de ingresso nas vias administrativa e judicial, o titular tem direito de apresentar 

reclamação sobre o tratamento indevido de seus dados à Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD). 
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