
Política de Privacidade 

 
1 - Da Finalidade e do tratamento dos Dados 

A coleta de dados realizada em nossa 
instituição, ________________________________, CNPJ: ___________

________, tem por finalidade a melhoria na prestação dos serviços oferecidos, 
acompanhamento de estatísticas, controle histórico de cidadania para fins 
públicos e privados, bem como da previsão orçamentária anual.                  

                Os dados coletados serão tratados dentro dos princípios e normas 
gerais da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), lei n° 13.709/2018, que 
estabelece, entre outras questões, a utilização do mínimo necessário para 

atingir a sua finalidade, respeitando a intimidade e a privacidade no que tange 
a dados sensíveis e dados tornados públicos pelo usuário, anonimizando-os 

sempre que possível. Serão mantidos em banco de dados seguro, sendo 
expressamente proibida sua comercialização ou distribuição. Respeitam 
também as normas contidas na lei 7.107/2010 para a missão da igreja católica 

no Brasil. 

  

2 - Da Autodeterminação Informativa 

 
É facultado ao titular dos dados a prestação de quantas informações for julgado 
suficiente, cabendo à nossa instituição coletar apenas o necessário para 

manutenção dos serviços. A qualquer momento poderá ser requisitada a 
exclusão desses dados, sendo mantido apenas os dados tornados públicos, 
como nome, endereço e CPF. A possível exclusão desses dados públicos, 

somados à exclusão dos históricos de movimentação financeira, deixariam a 
instituição em risco de diversas penalidades por estar em desacordo com as 
obrigações fiscais, contábeis e de direito canônico. 

 

3 - Tipos de dados coletados 

Coletaremos, conforme o que for informado pelo titular: sexo, nome completo, 
RG, CPF, nome do cônjuge ou companheiro, nome dos filhos, nome dos pais, 
endereço completo, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, local de 

trabalho, escolaridade, profissão, atividades voluntárias exercidas, renda 
familiar, telefone, e-mail, celular, redes sociais, foto para identificação 
cadastral, interesses, comunidade/paróquia/diocese que pertence, valor e data 

de contribuição, dados de batismo, eucaristia, crisma e matrimônio, agência e 
conta bancária. O mesmo tratamento é feito quando coletadas informações de 
menores de idade ou incapazes, exigindo a assinatura dos pais ou 

responsáveis. 

4 - Da comunicação dos dados com terceiros 

A comunicação dos dados a terceiros é estritamente limitada a quando houver 
a possibilidade de migração de cadastro para outra instituição, se assim 
solicitado pelo titular, e quando houver a geração de contribuições por 

intermédio de instituições financeiras, as quais, em hipótese alguma, estarão 
autorizadas a repassar informações a outros alheios à relação. Os dados 



comunicados às instituições financeiras estão restritos ao nome completo, CPF, 

endereço completo, agência e conta bancária. Havendo a geração de cobranças 
para o titular dos dados sem que aja uma relação de compra e venda, é 
proibida a cobrança de taxas, utilização de cartório de protestos ou das 

instituições de proteção ao crédito. 

Por fim, declara o titular dos dados que leu as informações dispostas, sendo 
previamente comunicado de quaisquer alterações, estando de acordo com o 
tratamento e proteção propostos por nossa instituição. 

  

______________________________ 

Paroquiano 
 

______________________________ 
Pároco 

 


