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Política de Privacidade

Este documento é usado para informar aos visitantes da página a propósito de nossas políticas de 
coleta, uso e divulgação de Informações Pessoais, em caso de decisão pela utilização de nosso Serviço. 
Caso escolha utilizar o nosso Serviço, você concorda com a coleta e o uso de informações relativas a 
esta política. As Informações Pessoais que coletamos são usadas para o fornecimento e a melhoria do 
Serviço. Não utilizaremos nem compartilharemos as suas informações com ninguém, exceto conforme 
descrito nesta política de privacidade.

Informações coletadas 

Que informações coletamos? 
A LASA coleta os seguintes dados pessoais:

• O seu nome e os seus detalhes de contato

• Data de nascimento

• Gênero

• Dados/uso do perfil online

• Histórico de compras

• Registro e participação em eventos e atividades da LASA

• Cookies

• Dados de autenticação

• Informações de localização

• Informações do autor

 
Como nós usamos as suas informações?
A LASA usa e, onde especificado, compartilha os seus dados pessoais com os seguintes fins:

A LASA usa informações pessoais, tais como nome, endereço físico, número de telefone e endereço 
de e-mail a fim de entrar em interação com você, incluindo contactá-lo a propósito de sua doação, 
participação em evento ou seu status de membro. 

Estamos utilizando o PayPal.com a fim de permitir-lhe fazer pagamentos utilizando a sua conta do 
PayPal ou um cartão de crédito. Ao fazer o seu pagamento, você fornece ao PayPal as suas informações 
de conta do PayPal e/ou as suas informações de cartão de crédito e de contato para faturamento. 
Essas informações são coletadas e armazenadas pelo PayPal e/ou seus processadores de pagamentos 
terceirizados, e podemos coletar algumas informações limitadas, tais como o seu código postal e 
detalhes do seu histórico de transações. Esses terceiros geralmente nos fornecem algumas informações 
limitadas relativas a você, tais como um código único que o habilita a fazer aquisições adicionais 
utilizando as informações que têm armazenadas e o tipo do seu cartão, data de validade e quatro 
últimos dígitos. O uso de seus dados pelo PayPal e/ou por terceiros parceiros está sujeito às políticas e 
aos termos de uso do PayPal.

https://lasaweb.org/pt/cookies-policy/


LASA 2POLÍTICAS  |  Política de Privacidade

A LASA pode usar as suas informações pessoais para lhe fornecer apoio ou outros serviços que você 
possa ter encomendado ou solicitado.

A LASA poderá usar as suas informações pessoais, incluindo as informações reunidas como resultado 
da navegação na página, protocolos eletrônicos e cookies (inclusive cookies de terceiros) a fim de ajudar 
a personalizar o conteúdo da página, melhorar a qualidade da página, avaliar as taxas de resposta à 
página e facilitar a sua utilização da página.

A fim de lhe comunicar a propósito de reuniões, conferências ou eventos: Poderemos nos comunicar 
com você a propósito de reuniões, conferências ou eventos organizados pela LASA ou um de seus 
parceiros de negócios. A LASA e seus co-patrocinadores de conferências poderão entrar em contato com 
você após o evento a propósito do evento, iterações subsequentes ao evento e eventos relacionados. 
Favor observar que organizadores, co-patrocinadores, exibidores de conferências, reuniões ou eventos 
da LASA, bem como terceiros, poderão solicitar diretamente as suas informações pessoais em suas 
cabines de conferência ou apresentações. O fornecimento de suas informações a eles é opcional, e 
você deverá revisar a sua política de privacidade a fim de abordar as suas necessidades e preocupações 
particulares a propósito de como eles tratarão as suas informações particulares.

Para incluí-lo em Diretórios de Membros da LASA: Caso você seja um membro ativo da LASA e/ou 
uma de suas Seções, poderemos incluir as suas informações no Diretório de Membros da LASA, e, se 
aplicável, nos Diretórios de Seções.

Para auxiliar na sua participação em atividades da LASA: A LASA entrará em contato com você, 
caso você esteja participando de determinadas atividades da LASA, tais como conferências. A LASA 
poderá lhe enviar informações tais como boletins informativos relativos a essas atividades. Você poderá 
cancelar a sua inscrição dessews boletins informativos.

Para o envolvimento com terceiros: A LASA poderá compartilhar os seus dados pessoais com terceiros 
em conexão com serviços que esses indivíduos ou entidades executem para ou com a LASA. De tempos 
em tempos, poderemos também compartilhar as suas informações com terceiros que pensamos que 
possam lhe oferecer conteúdo, produtos ou serviços de seu interesse.

Como controlar as suas informações?
Você pode controlar as informações que temos sobre si e o modo como as utilizamos de diversas maneiras.

Você pode rever, revisar e corrigir os dados pessoais que você forneceu a partir do seu Perfil.

Também lhe oferecemos a opção de cancelar a inscrição de diversos de nossos comunicados.

Não Coletamos Cientemente Informações Sobre Crianças
A nossa Página não se destina ao uso por parte de crianças de até 16 anos. Portanto, você deverá ter pelo 
menos 16 anos para usar a Página. Caso você tenha menos de 17 anos, favor não nos enviar nenhuma 
informação sobre si. Caso fiquemos sabendo que coletamos Informações Pessoais de alguém abaixo 
de 17 anos, excluiremos essas informações assim que razoavelmente factível. Caso creia que possamos 
deter qualquer informação a propósito ou vinda de uma pessoa menor de 17 anos, favor nos contatar 
pelo endereço lasa@lasaweb.org.

https://lasaweb.org/pt/cookies-policy/
https://members.lasaweb.org/jru/
mailto:lasa@lasaweb.org
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Não Rastrear (DNT)
A LASA não rastreia os seus membros a fim de oferecer propagandas direcionadas, e portanto não 
responde a sinais Do Not Track (Não Rastrear - DNT). Entretanto, algumas páginas de terceiros mantêm 
registro das atividades do seu navegador ao oferecer-lhe conteúdos, o que lhes possibilita moldar o que 
lhe apresentam.

Transferência de informações a outros países
Enquanto organização internacional, a LASA se envolve em diversas atividades internacionais. Em 
relação ao gerenciamento dessas atividades, a LASA poderá transferir informações a outros países. Ao 
enviar as suas informações à LASA por meio da página, você consente com tais transferências e com o 
processamento dessas informações em outros países.

Direitos de privacidade na União Europeia
De acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR - Regulamento UE 2016/679), 
caso você seja um indivíduo protegido pela GDPR, você pode ter certos direitos enquanto sujeito de 
dados. A fim de solicitar informações a propósito desses direitos ou reivindicá-los, favor enviar um 
e-mail para lasa@lasaweb.org. Favor identificar no e-mail as disposições GDPR específicas e qualquer 
outra informação aplicável.

Entrando em contato com a LASA
Caso tenha qualquer dúvida em relação a esta Política de Privacidade, favor entrar em contato conosco 
através do e-mail lasa@lasaweb.org.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145 
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