Política de Privacidade
A BASF está lisonjeada com sua visita em nosso Website www.basf.com.br e agradece seu
interesse em nossa empresa.
Na BASF, a proteção de dados tem prioridade. Esta Política de Privacidade é projetada para
fornecer-lhe informações sobre os dados pessoais que podem ser coletados enquanto você
está navegando no Website, como estes dados podem ser utilizados pela BASF e,
principalmente, como a BASF garante sua privacidade e o sigilo quanto aos dados
coletados.
IMPORTANTE: os seus dados pessoais somente serão coletados e utilizados se autorizado
explicitamente por você e/ou sua Instituição, mediante o seu “Eu Aceito” quanto a esta
Política de Privacidade.

Dados
Para cadastro de sua Instituição no Website, serão solicitados os seguintes dados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razão Social;
CNPJ;
Tipo de Instituição;
Inscrição Estadual;
Inscrição Municipal;
Logradouro;
Número;
Complemento;
Bairro;
CEP;
Cidade;
Estado;
E-mail;
Telefone fixo;
Telefone celular;
Nome de um representante da Instituição;
Se possui vínculo político e/ou religioso;
Se recebeu alguma doação nos últimos 12 meses;
A localidade da BASF mais próxima.

Coleta e tratamento de dados
Para seu conhecimento, os dados informados acima serão tratados diretamente pela BASF,
que deverá cumprir com todas as previsões contantes desta Política de Privacidade, para
as finalidades descritas no próximo tópico.

Uso de dados
Os dados coletados por meio de seu cadastro no Website poderão ser utilizados pela BASF
somente para as seguintes finalidades:
•

Permitir seu cadastro no Website;

•

Permitir o requerimento de doações.

Armazenamento de dados
Os dados coletados a partir de seu cadastro e uso do Website serão armazenados
diretamente pela BASF e permanecerão armazenados enquanto sua conta no Website
estiver ativa, bem como pelo período de retenção exigido pela legislação aplicável.

Compartilhamento de dados
Os dados coletados a partir de seu cadastro e uso do Website serão utilizados,
exclusivamente, a fim de viabilizar a prestação de serviços atrelados ao Website e ao
processo de doação. Para sua tranquilidade e segurança, referidos terceiros deverão
cumprir com todos os termos e condições desta Política de Privacidade quanto aos dados a
que venha a ter acesso através da BASF.

Segurança
A BASF possui medidas de segurança técnicas e organizacionais para proteger os dados
que você venha a disponibilizar em nome de sua Instituição por meio do Website, incluindo
criptografia, firewalls e acessos restritos protegidos por senhas, visando sempre a evitar que
estes sejam manipulados, perdidos, destruidos ou acessados por pessoas não autorizadas.
Nossas medidas de segurança são continuamente analisadas e revistas, de acordo com a
mais recente tecnologia.

Direito de obter e corrigir informações
Você tem o direito de tomar conhecimento sobre os dados da Instituição coletados e
armazenados pela BASF e, se necessário, solicitar a alteração, correção ou exclusão dos
mesmos. Para fazer isso, basta acessar no menu próprio Website, dentro de eu perfil, a
opção alterar dados, na qual você mesmo poderá alterar e/ou excluir seus dados
armazenados no Website.

Cookies
Este Website não faz uso de cookies.

Contato
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato
comunicacao.corporativa@basf.com, que teremos o maior prazer em ajudá-lo.
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