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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
  
  
Em complemento aos Termos de Uso, esta Política de Privacidade, também chamada apenas de 
“Política”, objetiva apresentar, de forma transparente e acessível, como a MONTAÑA LIMPIA recolhe, 
processa, compartilha e armazena as informações fornecidas pelos Usuários. Leia atentamente, pois é 
extremamente importante a compreensão completa e a leitura total deste documento! 

 
CAPÍTULO I 

- TERMOS GERAIS - 
 
1.1.  Âmbito. Esta Política de Privacidade tem como objetivo: (i) comunicar as práticas adotadas pela 
MONTAÑA LIMPIA relativas ao tratamento de dados pessoais dos Usuários, obtidos por meio da 
Plataforma, a qual inclui a landing page, o website, seus subdomínios, aplicativos, programas e demais 
extensões; (ii) descrever quais dados pessoais podem ser coletados dos Usuários, ao utilizarem a 
Plataforma; e (iii) como essas informações podem ser utilizadas e as precauções tomadas contra o acesso 
ou uso destas informações de forma não autorizada. 
 
1.2. Dados Pessoais e Cadastrais. Os dados pessoais, para fins desta Política, são aqueles informados 
pelos Usuários, no momento de seu cadastro, que permitam que eles sejam identificados, 
individualmente. 
 
1.2.1. Dentre tais dados dos Usuários, recolhidos no cadastro, por fornecimento direto ou por 
sincronização com plataformas de redes sociais (Facebook e Google) do Usuário, incluem-se:  

a) Nome completo; 
b) Faixa etária; e 
c) E-mail. 

 
1.2.2. Além de tais informações, poderão ser compiladas pela própria Plataforma e atreladas aos dados 
cadastrais de cada Usuário as informações relativas a: quantidade de ações e mutirões criados por si, 
quantidade de ações e mutirões em que participou, quantidade de lixo retirado por cada ação realizada 
pelo Usuário, distância percorrida. 
 
1.3. Autorização de Coleta de Informações. Ao utilizar a Plataforma, o Usuário estará aceitando e 
autorizando a coleta de todas as informações, acima mencionadas, para os fins únicos e exclusivos de 
cumprimento dos serviços oferecidos pela Plataforma, bem como, ao se cadastrar, e clicar no botão “li e 
concordo com os termos”, estará vinculado aos termos da presente Política de Privacidade. 
 
1.4. Regulamentação. A Plataforma atua de acordo com a legislação brasileira, atendendo, inclusive e 
especialmente, os termos da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e da Lei nº 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados), sem prejuízo de demais leis cabíveis e que venham a ser aplicadas. -  
 
1.5. Contato. Em caso de solicitação de cancelamento de cadastro, dúvidas ou sugestões sobre a Política 
de Privacidade da Plataforma, ou de requisição de informação adicional, o Usuário poderá entrar em 
contato com a MONTAÑA LIMPIA através do e-mail montanalimpia@accesspanam.com, a qual 
responderá em horários comerciais, dentro do prazo de 5 (cinco) dias. 

 
CAPÍTULO II 

- DADOS PESSOAIS COLETADOS -  
 



		

	

Acceso	PanAm		||		Access	PanAm	
																	www.accesopanam.com		
																	apa@accesspanam.com		

																	Rio	de	Janeiro,	Brasil;	Santiago,	Chile;	Jackson,	USA		
	

	

		

2.1. A MONTAÑA LIMPIA poderá coletar, armazenar e utilizar todas as informações e/ou dados 
pessoais obtidos por meio do cadastramento, quais sejam os mencionados na cláusula 1.2.1, bem como 
utilizá-los para fins exclusivos de produção de relatórios internos e melhoramento interno dos serviços e 
da Plataforma, sem qualquer compartilhamento de dados a terceiros. Poderão ser criados relatórios e 
dados estatísticos com as informações não pessoais inseridas na Plataforma, quais sejam as descritas na 
cláusula 1.2.2, que poderão ser utilizados para compartilhamento com terceiros, independentemente de 
qualquer prévia ou posterior autorização. 
 
2.1.1. Somente serão divulgadas informações pessoais e identificação dos Usuários em redes sociais, blog 
e notícias relacionadas à MONTAÑA LIMPIA se houver prévia e expressa autorização do respectivo 
Usuário para isso. 
 
2.2. A MONTAÑA LIMPIA também poderá coletar, armazenar, utilizar e compartilhar, com parceiros, 
terceiros e órgãos públicos, as seguintes informações, de caráter não pessoal, de seus Usuários: 

a) Registro em banco de dados e quaisquer arquivos ou informações carregados na Plataforma, 
pelos Usuários, como os registros de mutirões e materiais coletados; 

b) Os detalhes de acesso à Plataforma MONTAÑA LIMPIA e dos recursos e funcionalidade 
acessados pelo Usuário; 

c) Dados relacionados aos mutirões e outras ações organizadas por meio da Plataforma; e 
d) Mapeamento de cliques no navegador, no aplicativo, os dados de navegação, estatísticas, 

dentre outras. 
 

CAPÍTULO III 
- COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS COLETADOS - 

  
3.1. Exceções para Compartilhamento de Dados Pessoais. A MONTAÑA LIMPIA não divulgará a 
terceiros qualquer dado pessoal fornecido pelos seus Usuários através da Plataforma, exceto: 
 

a) Em casos que a MONTAÑA LIMPIA for obrigada a divulgar ou partilhar os dados 
coletados, a fim de cumprir com ordem judicial ou em resposta à solicitação de informações 
apresentada por autoridade competente, se tal solicitação for considerada válida e exigível nos 
termos de leis, regulamentos ou procedimentos processuais aplicáveis; 

b) Para proteger os direitos, bens ou a segurança da MONTAÑA LIMPIA e da Plataforma; 
c) Com agentes da lei e/ou autoridades governamentais competentes, se entender-se que as ações 

do Usuário são inconsistentes em relação às disposições dos Termos de Uso, ou, ainda, para 
proteger os direitos, a propriedade ou a segurança da MONTAÑA LIMPIA, e de seus 
Usuários e demais relacionados; 

d) Mediante intuito e requisição própria do Usuário; ou 
e) Nos casos de venda, parcial ou total, do negócio ou de seus ativos, ou como parte de qualquer 

reorganização ou reestruturação do negócio, fusão, cisão ou incorporação, de modo que a 
MONTAÑA LIMPIA poderá compartilhar as informações dos Usuários com terceiros que 
façam parte dos respectivos negócios, tomando as medidas necessárias para garantir que os 
direitos de privacidade continuem a ser protegidos, conforme esta Política. 

 
3.2. Autorizações de Contato e Divulgação. Os Usuários autorizam, desde já, a MONTAÑA LIMPIA 
a contatá-los, utilizando qualquer um dos meios de contato informados no cadastro. 
 

CAPÍTULO IV 
- COOKIES - 
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4.1. Definição de Cookies. Um cookie é um trecho de informação armazenado localmente no computador 
ou dispositivo do Usuário, e que contém informação acerca das atividades deste na Internet.  
 
4.2. Cookies Utilizados. Os cookies podem ser usados de diferentes formas e modalidades. A Plataforma 
MONTAÑA LIMPIA utilizará somente Cookies de Desempenho. Este tipo de cookie coleta apenas 
informações anônimas sobre a forma como os usuários utilizam o site e a Plataforma (como, por exemplo, 
Google Analytics). 
 
4.3. Acesso aos Cookies e Consentimento. O acesso aos cookies termina assim que o Usuário fechar seu 
navegador. Será garantida a possibilidade dos Usuários aceitarem ou recusarem tais cookies, sendo 
necessária a aceitação expressa do Usuário, antes de iniciada a seção, para que os Cookies sejam 
utilizados. 
 
4.4. Opção sem Cookies. O Usuário pode optar por recusar o uso de cookies, sem ter afetado seu acesso 
à maior parte das informações disponíveis na Plataforma, contudo, o Usuário poderá não conseguir usar 
plenamente os serviços oferecidos. 
 

CAPÍTULO V 
- ACESSO E CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS - 

  
5.1. Acesso e Retificação de Dados Pessoais. Os Usuários têm direito a acessar os seus dados pessoais 
sob posse da MONTAÑA LIMPIA, contatando os moderadores da Plataforma, através do e-mail 
mencionado na cláusula 1.5. 
 
5.2. Exclusão. Os Usuários têm direito de solicitar a exclusão dos seus dados pessoais inseridos e 
armazenados na MONTAÑA LIMPIA, a qualquer momento, salvo nos casos em que houver obrigação 
legal ou decisão judicial para a manutenção do armazenamento dos dados. 
 
5.3. Incorreção de Informações. É responsabilidade do Usuário manter suas informações atualizadas, 
sendo certo que, no caso de incorreção, a MONTAÑA LIMPIA poderá atualizá-las ou excluí-las, 
excetuando-se os casos de necessidade de manutenção para fins comerciais legítimos ou jurídicos.  
 
5.4. Medidas Necessárias de Proteção. A MONTAÑA LIMPIA toma todas as medidas de segurança 
necessárias para proteger os dados pessoais dos Usuários para protegê-los contra a perda, utilização 
indevida, acesso, divulgação, alteração ou destruição, não autorizados. 
 
5.5. Proteção de Senhas. Os Usuários são igualmente responsáveis por tomar medidas cabíveis 
destinadas a proteger as suas senhas, nomes de usuário e outros recursos de acesso especiais ao cadastro 
pessoal na MONTAÑA LIMPIA, sendo os únicos responsáveis caso eventual acesso não autorizado 
tenha ocorrido por descuido ou mau procedimento na guarda de tais informações. 
 

CAPÍTULO VI 
- NOTIFICAÇÃO DE MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE - 

  
6.1. Alterações na Política de Privacidade. A MONTAÑA LIMPIA poderá alterar esta Política de 
Privacidade da Plataforma, de tempos em tempos, sendo certo, contudo, que o uso de informações 
coletadas agora está sujeito à esta Política de Privacidade em vigor. Se a MONTAÑA LIMPIA vier a 
realizar mudanças na forma como utiliza as informações pessoais, notificará previamente os Usuário 
através do envio de e-mail ou caixa de diálogo na própria Plataforma. 
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6.2. Ajustes Não Notificados. Pequenos ajustes nesta Política de Privacidade podem ocorrer sem afetar 
significativamente as formas com que a MONTAÑA LIMPIA trata as informações coletadas, de forma 
que estes não precisarão ser informados. 

 
CAPÍTULO VII 

- COMUNICAÇÃO - 
  
7.1. Envio de Comunicações. Os Usuários, ao se cadastrarem, concordam que a MONTAÑA LIMPIA 
envie para o seu e-mail informações importantes sobre a utilização da Plataforma. 
 
7.2. Política AntiSpam. A Plataforma toma os cuidados necessários para evitar o envio não solicitado de 
e-mails. 
  
7.3. Confidencialidade. É assegurado o máximo de confidencialidade no tratamento da lista de e-mails 
durante as tarefas regulares de administração da MONTAÑA LIMPIA. 
 

CAPÍTULO VIII 
- SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - 

  
8.1. Armazenamento. Os dados pessoais das contas dos Usuários são armazenados de forma segura, 
sendo armazenados em servidores globais, com hospedagem no Firebase. Apenas os colaboradores 
autorizados pela MONTAÑA LIMPIA podem ter acesso às informações pessoais dos Usuários, estando 
obrigatoriamente sujeitos aos deveres de confidencialidade e rigoroso respeito à sua privacidade nos 
termos desta Política.  
 
8.2. Notificação. Se a MONTAÑA LIMPIA tomar conhecimento de qualquer violação à segurança 
própria ou a empresas de hospedagem, incluindo qualquer hacker ou outro “data breach”, irá notificar as 
autoridades nacionais e os Usuários eventualmente afetados, acerca dessa violação e irá fornecer o 
máximo de detalhes referente à natureza, extensão da violação e os dados comprometidos, em prazo 
razoável. 
  
8.3. Responsabilidade. Os Usuários serão responsáveis por indenizar a MONTAÑA LIMPIA por todos 
os custos e danos que estes possam incorrer, como resultado da violação desta Política de Privacidade, 
por si provocados, a outros Usuários, ou a terceiros. 
 
8.4. Cooperação. A MONTAÑA LIMPIA vai cooperar plenamente com toda autoridade ou tribunal 
competente que venha a solicitar a divulgação da identidade, ou localização de qualquer pessoa que tenha 
inserido qualquer material na Plataforma, que venham a violar as cláusulas dispostas nesta Política.  
  
8.5. Limitação de Responsabilidade. Esta Política de Privacidade aborda apenas o uso e divulgação de 
informações coletadas pela Plataforma da MONTAÑA LIMPIA. Se os Usuários divulgarem suas 
informações a websites de terceiros, regras diferentes podem ser aplicadas à utilização das suas 
informações. 
 

Atualizada em 30 de março de 2020 
 
 


