Política de Privacidade
Fair Trade USA

O nome e a reputação da Fair Trade USA foram construídos tendo a confiança como base. Portanto,
esta política de privacidade on-line informa sobre as informações que a Fair Trade USA ("FTUSA")
coleta através dos serviços disponíveis em nossos sites, FairTradeCertified.org e
FairTradeCampaigns.org (individual e coletivamente, o "Site"), como usamos essas informações e
como você pode optar por evitar determinados usos das informações que podemos coletar. Ao usar
nossos serviços e acessar o Site, você concorda com a coleta de informações e com as práticas de
uso descritas nesta Política de Privacidade, que podemos alterar ocasionalmente.
Esta Política de Privacidade se aplica ao Site. Ela não se aplica a outros websites cujos links o Site
apresente.
Caso tenha alguma dúvida sobre a nossa Política de Privacidade, você pode falar conosco pelo email info@fairtradeusa.org.
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COLETA DE INFORMAÇÕES
Coletamos informações pessoais quando você usa alguns recursos do Site, tais como se registrar
para receber nossas informações, enviar perguntas ou comentários, enviar uma solicitação,
preencher uma pesquisa voluntária ou nos fornecer feedback. Quando você escolhe usar esses
recursos, solicitamos informações como seu nome, endereço de e-mail, endereço físico, número de
telefone e outras informações pessoais ("Informações Pessoais"). Caso esteja se registrando em
nosso Portal do Parceiro, também poderemos solicitar informações sobre sua filiação empresarial e
seus produtos e serviços.
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USO DAS INFORMAÇÕES
Podemos usar as Informações Pessoais para os seguintes fins:
(a) Cumprir nossos legítimos interesses comerciais, tais como coletar informações sobre suas
práticas comerciais, prestar serviços relacionados à missão de caridade da FTUSA e fornecer
informações e serviços que oferecemos através do nosso Site;
(b) Atender às suas solicitações sobre determinadas informações;
(c) Criar contas pessoais ou comerciais;
(d) Enviar aos usuários comunicados de imprensa, atualizações ou outras informações gerais
sobre a FTUSA;
(e) Atender a quaisquer requisitos legais e regulamentares aplicáveis;
(f) Responder a quaisquer perguntas, comentários ou feedback que você enviar;
(g) Para nossos próprios fins estatísticos, de design e operacionais, tais como estimar o tamanho
do nosso público, medir padrões de tráfego agregados e entender os dados demográficos
entre nossos usuários; e
(h) Para o marketing e/ou promoção de nossos serviços e atividades de caridade.
Caso não queira receber nossos materiais promocionais ou aqueles provenientes de terceiros com
quem compartilhamos suas Informações Pessoais, fale conosco pelo e-mail info@fairtradeusa.org.
Por meio do Site, incluindo o uso de cookies, web beacons e outras tecnologias, podemos coletar
automaticamente determinadas informações sobre o uso do Site, por exemplo, a frequência com que
determinadas áreas do Site são visitadas. Alguns de nossos cookies são persistentes e necessários
para o correto funcionamento do Site.
No entanto, você pode optar por fazer seu computador avisá-lo(a) sempre que um cookie estiver
sendo enviado ou pode desativar todos os cookies não persistentes. É possível fazer isso nas
configurações do navegador (por exemplo, Internet Explorer, Chrome ou Firefox). Cada navegador é
um pouco diferente, então consulte o menu Ajuda do navegador para saber a maneira correta de
modificar as configurações de cookies. Caso você desative os cookies, talvez perca o acesso a
muitos recursos que tornam a experiência no site mais eficiente, e alguns de nossos serviços podem
não funcionar corretamente. Para mais informações sobre cookies, por favor, visite
www.allaboutcookies.org/.

NÃO RASTREAR
Alguns navegadores têm o recurso "NÃO RASTREAR", que permite informar aos sites a sua vontade
de não ter suas atividades on-line rastreadas. Atualmente não respondemos aos sinais de não
rastreamento do navegador.

ANALÍTICA
Usamos o Google Analytics e outros scripts de terceiros para rastrear as interações do usuário,
serviço que utiliza cookies e tecnologias similares para nos ajudar a medir tendências de tráfego e
uso, e para entendermos mais sobre a demografia e o comportamento dos nossos usuários. Esse
serviço também pode coletar informações sobre o uso de outros sites, aplicativos e recursos on-line.
Você pode conhecer as práticas do Google acessando www.google.com/policies/privacy/partners/ e
pode optar por não participar fazendo o download do complemento de navegador para desativação
do Google Analytics, disponível em https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
Quando você fornece à FTUSA suas informações Pessoais, tomamos medidas para garantir que elas
sejam tratadas com segurança. A FTUSA utiliza tecnologias de criptografia padrão da indústria ao
transferir e receber dados confidenciais de visitantes através do Site. Infelizmente, nenhuma
transmissão de dados pela internet tem sua segurança 100% garantida. Como resultado, embora nos
esforcemos para proteger suas Informações Pessoais, a FTUSA não pode garantir a segurança das
informações que nos transmite, e você o faz por sua própria conta e risco. Depois de recebermos sua
transmissão, envidamos esforços comercialmente razoáveis para garantir sua segurança em nossos
sistemas e para proteger contra a perda, mau uso ou alteração das informações que coletamos.
LINKS PARA OUTROS SITES
Por favor, esteja ciente de que fornecemos links para sites de terceiros como um serviço aos nossos
usuários, e que não somos responsáveis pelo conteúdo ou pelas práticas de coleta de informações
dessas páginas. Observe que as políticas de privacidade desses sites podem diferir daquelas da
FTUSA. Incentivamos você a analisar e compreender as práticas de privacidade desses sites antes
de lhes fornecer informações.
CURRÍCULO
Caso tenha interesse em se candidatar a uma vaga de emprego, estágio ou voluntariado junto à
FTUSA, poderemos coletar seu currículo. Os currículos enviados para vagas de emprego, estágio ou
voluntariado não serão usados para fins de marketing.
DIVULGAÇÃO
A menos que indicado de outra forma nesta Política de Privacidade, nós não vendemos, negociamos
nem alugamos suas Informações Pessoais a terceiros. Nosso site pode compartilhar informações
com empresas que nos prestem serviços de suporte (tais como sites de hospedagem) ou que nos
ajudem a comercializar nossos serviços e a divulgar as atividades de caridade (tais como provedores
de e-mail e provedores de serviços de marketing). Essas empresas podem precisar de informações
sobre você para desempenhar suas funções. Essas empresas não estão autorizadas a usar as
informações que compartilhamos com elas para outras finalidades.
Não divulgamos, de outra forma, nenhuma Informação Pessoal ou qualquer informação sobre suas
visitas individuais ao nosso Site, exceto (a) quando acreditamos de boa-fé (i) que a lei, uma ordem
judicial ou uma intimação exija tal divulgação ou (ii) que essa divulgação seja necessária para
proteger a segurança do Site; (b) fazer executar ou aplicar nossos termos, condições, política de
privacidade ou outros acordos on-line; (c) prevenir ou investigar um possível crime, como fraude ou
roubo de identidade; ou (d) proteger os direitos, propriedades ou segurança da FTUSA ou de outras
pessoas.
Permitimos que você opte por não receber nossos e-mails de marketing. Caso não queira mais
receber nossos e-mails de marketing, você pode optar por não recebê-los falando conosco pelo ePolítica de Privacidade
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mail info@fairtradeusa.org ou usando o link "cancelar inscrição", que aparece em nossos e-mails.
Para mais detalhes, consulte abaixo a seção "Atualização de informações e preferências pessoais;
não participação".
Utilizamos informações que não sejam de identificação pessoal de maneira agregada para melhorar
o Site e para fins comerciais e administrativos. Podemos usar ou compartilhar com terceiros, para
qualquer finalidade, os dados agregados que não contenham informações de identificação pessoal.
Além disso, podemos usar qualquer informação sobre sua empresa, produtos ou serviços que você
nos enviar, sujeita apenas aos Termos de Serviço do Portal do Parceiro, se essas informações forem
fornecidas através do Portal do Parceiro.
Podemos decidir, por razões estratégicas ou de outra natureza, vender, comprar, fundir ou, de outra
forma, reorganizar um ou mais de nossos negócios ou seus ativos. Uma transação desse tipo pode
envolver a divulgação de informações pessoais a possíveis compradores. Nesses casos, tomaremos
medidas razoáveis para proteger as Informações Pessoais que divulgamos, por exemplo, exigindo
que o potencial comprador assine um contrato de confidencialidade limitando o uso e protegendo a
confidencialidade das Informações Pessoais.
Suas Informações Pessoais podem ser transferidas para uma organização sucessora se, por
exemplo, transferirmos a propriedade ou a operação deste site para outra organização ou se
fundirmos, vendermos ou transferirmos nossos ativos para outra organização, voluntariamente ou
através de procedimentos de insolvência ou falência. Se essa transferência ocorrer, a organização
sucessora adquirirá nossos direitos de usar suas Informações Pessoais, mas poderá optar por
atualizar esta Política de Privacidade. Para uma discussão sobre como as alterações na Política de
Privacidade afetam seus direitos, consulte abaixo a seção "Alterações na Política de Privacidade".
Exceto quando indicado de outra forma, não publicaremos ou forneceremos seu endereço de e-mail
ou outras Informações Pessoais a terceiros sem o seu consentimento.

PARA RESIDENTES DA CALIFÓRNIA
Caso seja residente da Califórnia, você pode solicitar um aviso que divulgue a categoria de
informações pessoais que compartilhamos com terceiros para fins de marketing direto de terceiros
durante o ano civil anterior. A FTUSA aprova a coleta de informações por terceiros em nosso site.
Para solicitar a remoção, entre em contato conosco pelo e-mail info@fairtradeusa.org.
Responderemos à sua solicitação de acordo com a lei aplicável. Por favor, observe que sua
solicitação não garante a remoção completa do conteúdo ou das informações, pois, por exemplo,
parte do seu conteúdo pode ser republicada por outro usuário.

ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E PREFERÊNCIAS; NÃO
PARTICIPAÇÃO
Caso nos tenha fornecido Informações Pessoais e queira alterar, corrigir ou solicitar acesso às suas
Informações Pessoais ou atualizar ou cancelar seu registro, você poderá fazê-lo enviando um e-mail
para info@fairtradeusa.org. Além disso, você pode optar por não receber nenhuma de nossas
comunicações de marketing enviando um e-mail para info@fairtradeusa.org ou usando o link
"cancelar inscrição", que aparece em nossos e-mails. As comunicações de marketing incluem
informativos, atualizações de notícias, avisos de eventos, guias de compras, solicitações de doações
e outras comunicações que não estejam relacionadas às nossas transações comerciais ou funções
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comerciais. Por favor, observe que podemos continuar enviando e-mails e outras comunicações
necessárias para nossas transações comerciais com você, tais como as associadas ao nosso Portal
do Parceiro e outros relacionamentos comerciais. Os usuários do Portal do Parceiro podem gerenciar
suas assinaturas na página Configurações da Conta.
CRIANÇAS
O Site não é direcionado a crianças menores de 13 anos e não solicitamos ou coletamos
intencionalmente Informações Pessoais de crianças menores de 13 anos. Incentivamos as famílias a
obter informações adicionais sobre o uso seguro da internet em
http://www.consumer.ftc.gov/topics/kids-online-safety.
ESPAÇO ECONÔMICO EUROPEU E REINO UNIDO
Caso você esteja acessando nosso Site no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, o
seguinte aviso de privacidade se aplicará a você:
(a) Você tem o direito de obter da FTUSA acesso aos seus dados pessoais e à retificação de
dados pessoais imprecisos relacionados a você.
(b) Você tem o direito de obter da FTUSA a exclusão ou restrição do processamento de seus
dados pessoais em determinadas circunstâncias, inclusive quando os dados não forem mais
necessários em relação aos propósitos para os quais foram coletados ou processados, exceto
quando a FTUSA for obrigada por lei a manter ou de outra forma processar seus dados
pessoais para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais ou para a
proteção dos direitos de outra pessoa.
Você pode exercer esses direitos entrando em contato com a FTUSA pelo e-mail
info@fairtradeusa.org.
Caso esteja na União Europeia, você também terá o direito de apresentar uma reclamação junto a
uma autoridade supervisora, particularmente no Estado Membro da UE de sua residência habitual,
local de trabalho ou local de uma suposta violação da lei de proteção de dados aplicável. No entanto,
recomendamos que você primeiro entre em contato conosco pelo e-mail info@fairtradeusa.org e
tentaremos sanar suas preocupações.
Caso queira enviar uma solicitação de acesso, correção, restrição ou exclusão de dados, você pode
fazê-lo entrando em contato conosco pelo e-mail info@fairtradeusa.org. Processaremos então sua
solicitação relacionada a quaisquer Informações Pessoais que pudermos vincular a você
individualmente, baseado nas informações que você nos puder fornecer. Esses direitos e opções que
você tem com relação às Informações Pessoais estão sujeitos a limitações e exceções sob a lei
aplicável.

AVISO A OUTROS USUÁRIOS INTERNACIONAIS
O Site é operado nos Estados Unidos. Caso você esteja localizado fora dos Estados Unidos, saiba
que coletaremos, processaremos e manteremos suas informações nos Estados Unidos. Ao usar o
Site, acessá-lo ou ao fornecer qualquer informação nele, você concorda com a transferência de suas
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informações para os Estados Unidos, o que pode não oferecer o mesmo nível de proteção de
privacidade exigido em seu país de origem, além de concordar com o processamento e manutenção
dessas informações, conforme descrito nesta Política de Privacidade.
ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamo-nos o direito de alterar nossa Política de Privacidade para o Site a qualquer momento. Se
decidirmos alterar nossa Política de Privacidade, publicaremos a versão revisada no Site e faremos
esforços comercialmente razoáveis para notificá-lo(a), a fim de que você saiba quais informações
coletamos, como podemos usá-las e se as divulgaremos para alguém. Por favor, verifique
periodicamente para se manter informado(a) sobre quaisquer alterações. Se alterarmos
substancialmente esta Política de Privacidade, os novos termos serão aplicados apenas a (i)
Informações Pessoais e outras informações fornecidas sob uma versão anterior da Política de
Privacidade e a (ii) Informações Pessoais e outras informações fornecidas após a alteração desta
Política de Privacidade. Continuar usando este Site após a publicação da versão revisada constitui
anuência em se vincular a ela.

CONTATO
Caso tenha alguma dúvida sobre nossa Política de Privacidade ou sobre os dados que guardamos
sobre você, entre em contato conosco:
1901 Harrison St. Suite 1700
Oakland, CA 94612
Última atualização: junho de 2020
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