Declaração de Privacidade
NgalSo.org, localizada na Via Campo dell'Eva 1, 28813, Albagnano de Bée (VB), Itália, é
responsável pelo processamento de dados pessoais, conforme apresentado nesta
declaração de privacidade.
Contato:
Albagnano Healing Meditation Centre
Via Campo dell’Eva, 1
28813 Albagnano di Bée (VB) Italia
+39 0323 569601
info@ngalso.org
Dados que processamos:
A NgalSo processa os seguintes dados pessoais porque você usa nossos serviços ou
porque nos fornece esses dados:
- primeiro nome e sobrenome;
- endereço;
- número de telefone;
- endereço de e-mail;
- dados bancários;
- local de nascimento;
- data de nascimento.
Dados específicos ou sensíveis que podemos processar:
- dados de menores de 16 anos.
Nosso site não pretende coletar dados de pessoas menores de 16 anos, a menos que
tenham permissão de seus pais ou responsáveis. Entre em contato conosco se estiver
convencido de que coletamos dados de uma pessoa com menos de 16 anos sem
permissão.
Por que processamos seus dados pessoais:
Usamos seus dados para um ou mais dos seguintes propósitos:

- para processar sua doação;
- para enviar a nossa newsletter;
- para permitir que você faça uma conta para usar nossos serviços (Astrologia Tibetana);
- para nos comunicarmos com você, seguindo seu pedido de informações.
Decisões automatizadas:
A NgalSo não toma decisões com base no processamento automatizado sobre assuntos
que têm consequências substanciais para as pessoas.
Por quanto tempo mantemos seus dados:
A NgalSo não mantém seus dados pessoais por mais tempo do que o necessário para
realizar as finalidades para as quais você os forneceu.
Compartilhando dados com terceiros:
A NgalSo fornece exclusivamente a terceiros, caso isso seja necessário para executar a
finalidade para a qual você forneceu seus dados ou para cumprir uma obrigação legal.
Cookies e técnicas similares que usamos:
A NgalSo não usa cookies ou técnicas similares.
Visualizar, ajustar ou remover dados:
Você tem o direito de ver, corrigir ou remover seus dados pessoais. Você também tem o
direito de revogar sua permissão ou se opor ao processamento de seus dados pela
NgalSo. Você tem direito à portabilidade de dados, o que significa que você pode nos
solicitar o envio de seus dados para você ou para uma pessoa ou organização nomeada
por você.
Por favor, envie sua solicitação para visualizar, corrigir, remover ou transmitir seus
dados pessoais ou sua solicitação para revogar sua permissão para processar seus dados
pessoais para info@ngalso.org. Nós responderemos o mais rápido possível e certamente
dentro de quatro semanas.
Como protegemos dados pessoais:
A NgalSo leva a sério a proteção de seus dados e toma as devidas precauções para evitar
abuso, perda, acesso não autorizado, publicação indesejada e alterações não autorizadas.
Caso você acredite que seus dados não estão seguros de alguma forma ou que há sinais
de abuso, entre em contato conosco: info@ngalso.org.

