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Aviso de Privacidade 

 

Data de Vigência: 10 de Junho de 2021 

A Mastercard International Incorporated, suas afiliadas e outras entidades dentro do grupo 

de empresas Mastercard (“Mastercard”, “nós”, “nos” ou “nosso”) respeitam sua privacidade. 

  

 

1. Informações Pessoais 

que Podemos Coletar 

 

 

2. Como Podemos Utilizar 

suas Informações Pessoais  

 

 

3. Como Compartilhamos 

suas Informações Pessoais  

 

 

4. Seus Direitos e Escolhas 

 

 

5. Como Protegemos suas 

Informações Pessoais 

 

 

6. Transferências de 

Dados 

 

 

7. Funcionalidades e Links 

para outros Websites 

 

 

8. Atualizações Deste 

Aviso de Privacidade 

 

 

9. Como nos Contatar 

 

 Este Aviso de Privacidade aplica-se ao 

tratamento de Informações Pessoais coletadas no 

contexto deste website e widget do Serviço de 

Doações Mastercard (coletivamente, o “Serviço”), 

que oferece aos clientes uma forma conveniente 

de doar para instituições de caridade e retribuir à 

comunidade. Este Aviso de Privacidade aplica-se a 

este Serviço em conexão com sua participação no 

programa (o “Programa”) e não cobre a coleta e 

uso de suas Informações Pessoais em outras 

plataformas com a marca Mastercard ou por seus 

emissores Mastercard (por exemplo, seu banco) 

ou qualquer outra informação ou comunicação 

referente à Mastercard fora deste programa (por 

exemplo, comunicações bancárias). 

 

Este Aviso de Privacidade descreve os tipos de 

Informações Pessoais que coletamos em conexão 

com o Serviço, as finalidades para as quais as 

coletamos, as outras partes com as quais 

podemos compartilhá-las e as medidas que 

tomamos para proteger a segurança dos dados. 

Ele também lhe informa sobre seus direitos e 

escolhas com respeito às suas Informações 

Pessoais, e como você pode nos contatar para 

atualizar suas informações de contato ou obter 

respostas às suas dúvidas relativas a nossas 

práticas de privacidade. Nossas práticas de 

privacidade podem variar entre os países nos 

quais operamos, de modo a refletir as práticas 

locais e os requisitos legais. Disposições 

específicas podem se aplicar ao Serviço em alguns 

países. Quando relevantes, as práticas específicas 

do país são descritas neste Aviso de Privacidade.  
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Sua visita ao Serviço está sujeita a este Aviso de 

Privacidade e aos nossos Termos de Uso. Crianças 

e menores de 18 anos não são elegíveis para 

utilizar o Programa. Para mais informações sobre 

as práticas de privacidade da Mastercard, visite o 

Aviso Global de Privacidade da Mastercard em 

https://www.mastercard.com.br/pt-

br/visao/responsabilidade-

corporativa/compromiso-com-a-

privacidade/aviso-de-privacidade-global.html  

 

 

1. Informações Pessoais que Podemos Coletar 

Podemos coletar as seguintes Informações Pessoais:  

 

• Informações de registro, tais como seu nome e e-mail. 

• Informações sobre a transação, como o número completo de seu cartão de 

pagamento e o valor da doação.  

• Informações coletadas por meio de cookies e tecnologias semelhantes sobre seu uso 

do Serviço. 

 

 

Para fins deste Aviso de Privacidade, “Informações Pessoais” significa qualquer informação 

relativa a um indivíduo identificado ou identificável. Em conexão com o Serviço, obtemos 

Informações Pessoais relacionadas a você de várias fontes descritas abaixo. 

 

Quando aplicável, indicamos se e por que você deve nos fornecer suas informações 

pessoais, bem como as consequências de não o fazer. Caso você não forneça informações 

pessoais quando solicitado, talvez não possa utilizar o Serviço se tais informações forem 

necessárias para lhe fornecer o Serviço ou se formos legalmente obrigados a coletá-las. 

 

a. Informações Pessoais Fornecidas por Você  

 

• Informações sobre inscrição e pagamento: Quando você se registra no Serviço, 

podemos coletar suas informações de contato (tais como nome, número de telefone 

e endereço de e-mail), nome de usuário e senha, e informações sobre transações 

(tais como dados do cartão de pagamento, nome e localização da instituição de 

caridade, data e hora da doação, valor total da doação e outras informações 

fornecidas por instituições financeiras ou instituições de caridade).  

 

• Informações que tratamos para fornecer o Programa a você: Coletamos 

informações sobre suas transações enquanto participa do Programa, como por 

exemplo, durante o tratamento de transações com relação às doações que você 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Terms_Of_Use_pt_BR.pdf
https://www.mastercard.com.br/pt-br/visao/responsabilidade-corporativa/compromiso-com-a-privacidade/aviso-de-privacidade-global.html
https://www.mastercard.com.br/pt-br/visao/responsabilidade-corporativa/compromiso-com-a-privacidade/aviso-de-privacidade-global.html
https://www.mastercard.com.br/pt-br/visao/responsabilidade-corporativa/compromiso-com-a-privacidade/aviso-de-privacidade-global.html
https://www.mastercard.com.br/pt-br/visao/responsabilidade-corporativa/compromiso-com-a-privacidade/aviso-de-privacidade-global.html


10/6/2021 Aviso de Privacidade Donate Widget Brasil 

 

 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Privacy_Notice_pt_BR.pdf 

realiza por meio do Serviço. Caso você permita um arredondamento para cima ou 

uma microdoação para uma instituição de caridade designada, conforme 

estabelecido nos Termos de Uso sua atividade de transação no(s) cartão(ões) de 

pagamento selecionado(s) será monitorada com a finalidade de tratar as doações e 

você consente tal monitoramento.  

 

• Outras informações que você pode optar por fornecer: Você pode optar por 

fornecer outras informações, tais como diferentes tipos de conteúdo, conteúdo que 

você disponibiliza por meio de contas de mídia social ou afiliação com terceiros, 

informações de contato de amigos ou outras pessoas com as quais você gostaria 

que entrássemos em contato, ou qualquer outra informação que você queira 

compartilhar conosco. Você também pode optar por exibir seu nome e os detalhes 

de sua doação na página pública “Quem Está Doando”, conforme o caso. Lembre-se 

de que qualquer informação divulgada nestas áreas se torna informação pública. 

 

b. Informações Pessoais Obtidas de Sua Interação com o Serviço 

 

Quando você utiliza o Serviço, podemos coletar algumas informações por meios 

automatizados via cookies e tecnologias similares, tais como endereço IP, MAC 

address, ID do dispositivo, dados de localização, informações sobre ações 

realizadas no Serviço, datas e horários das ações, e outros rastreadores móveis. 

Utilizamos estas informações para aprimorar o Serviço, avaliando quantos 

usuários acessam ou utilizam nosso serviço, quais conteúdos, produtos e 

funcionalidades de nosso serviço mais interessam aos nossos visitantes, que tipos 

de ofertas nossos clientes gostam de ver, e como nosso serviço funciona de um 

ponto de vista técnico.  

 

c. Conteúdo e Serviços Personalizados 

 

Podemos utilizar suas informações pessoais, incluindo as informações sobre suas 

interações com o Serviço, e informações disponíveis publicamente para analisar 

suas preferências, interesses e comportamento, a fim de lhe fornecer conteúdo 

personalizado e as ofertas, conteúdo ou mensagens mais relevantes. Não o 

sujeitaremos a uma decisão baseada unicamente no tratamento automatizado 

que produza efeitos legais que lhe digam respeito ou que igualmente o afetem de 

forma significativa. 

Quando exigido pela legislação aplicável, obtemos seu consentimento antes de utilizar os 

meios automatizados acima, e antes de enviar-lhe comunicações de marketing, conteúdo 

personalizado e propagandas.  

Consulte a seção “Seus Direitos e Escolhas” deste Aviso de Privacidade para saber mais 

sobre suas escolhas. 

Uma vez que ainda não há um consenso sobre como as empresas devem responder aos 

mecanismos de “do-not-track” (não rastrear) (“DNT”), a Mastercard não responde aos 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Terms_Of_Use_pt_BR.pdf
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sinais DNT neste momento. Para saber mais sobre sinais de rastreamento e DNT, visite 

http://www.allaboutdnt.com.  

 

 

 

2. Como Podemos Utilizar suas Informações Pessoais  

Podemos utilizar suas informações pessoais para:  

 

• Fornecer, aperfeiçoar e desenvolver o Serviço.  

• Comunicar-nos com você. 

• Protegê-lo contra fraudes e garantir a segurança e a proteção. 

• Enviar-lhe materiais de marketing. 

• Gerar dados anônimos e agregados a fim de preparar insights para aconselhar os 

clientes e parceiros da Mastercard sobre padrões de gastos, fraudes e outras 

tendências. 

• Saber mais sobre você, incluindo suas preferências ou outras características. 

Tratamos estas inferências como informações Pessoais quando exigido pela 

legislação aplicável. 

• Operar, avaliar e aprimorar nossos negócios, incluindo a anonimização e a análise. 

• Realizar análise de dados. 

• Atender a outros fins para os quais fornecemos aviso específico no momento da 

coleta. 

• Aplicar nossos Termos de Uso e cumprir nossas obrigações legais. 

 

Quando exigido pela lei aplicável, somente utilizaremos suas Informações Pessoais com 

seu consentimento; quando necessário para lhe fornecer produtos e serviços; para cumprir 

uma obrigação legal; ou quando houver um interesse legítimo e prevalecente que exija tal 

uso. 

 

 

 

Podemos utilizar as Informações Pessoais que obtivermos sobre você para os propósitos 

descritos abaixo. Dependendo do país em que você estiver localizado, somente trataremos 

suas Informações Pessoais quando tivermos uma base legal para o tratamento, conforme 

listado abaixo:  

 

Atividade de tratamento Base Legal para o Tratamento (quando 

exigido pela lei aplicável) 

Fornecer e administrar o Programa, 

inclusive para criar e administrar sua 

conta, identificar suas transações 

elegíveis, calcular o valor da doação e 

responder às suas consultas.  

• O tratamento é necessário para a 

celebração ou execução de um 

contrato do qual você faz parte. 

 

http://www.allaboutdnt.com/
https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Terms_Of_Use_pt_BR.pdf
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Autenticar você para proporcionar acesso 

ao Programa, contas e serviços. 

• O tratamento é necessário para a 

celebração ou execução de um 

contrato do qual você faz parte, ou 

• O tratamento é necessário para o 

cumprimento de uma obrigação legal 

ou de outras obrigações 

regulamentares, ou  

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com a finalidade 

de criar e gerenciar contas e identificar 

sua identidade. 

Comunicar-nos com você com relação ao 

Programa, inclusive enviando-lhe 

anúncios, atualizações, alertas de 

segurança e mensagens de suporte e 

administrativas, e futuras campanhas de 

doação por e-mail, notificações push ou 

outros meios. 

Oferecer suporte e manutenção e atender 

às suas solicitações, perguntas e 

feedback. 

• Você consentiu o uso de suas 

informações pessoais; ou  

• O tratamento é necessário para a 

celebração ou execução de um 

contrato do qual você faz parte, ou 

• O tratamento é necessário para o 

cumprimento de uma obrigação legal 

ou de outras obrigações 

regulamentares, ou  

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com o propósito 

de operar nosso negócio para fornecer 

produtos e serviços a você. 

Validar as informações de seu cartão de 

pagamento. 

 

• Você consentiu o uso de suas 

informações pessoais; ou  

• O tratamento é necessário para a 

celebração ou execução de um 

contrato do qual você faz parte, ou 

• O tratamento é necessário para o 

cumprimento de uma obrigação legal 

ou de outras obrigações 

regulamentares, ou  

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com o propósito 

de lhe proteger contra fraudes e 

gerenciar a exposição ao risco.  

Proteger e prevenir fraudes, transações 

não autorizadas, reclamações e outras 

responsabilidades, e gerenciar a exposição 

a riscos e a qualidade da franquia. 

 

Quando tratamos informações pessoais 

para a prevenção de fraudes, podemos 

agir como controladores ou como 

operadores. Quando atuamos como 

controladores, confiamos em um dos 

seguintes fundamentos legais: 
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• Você consentiu o uso de suas 

informações pessoais; ou  

• O tratamento é necessário para o 

cumprimento de uma obrigação legal 

ou de outras obrigações 

regulamentares, ou  

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com o propósito 

de lhe proteger contra fraudes e 

gerenciar a exposição ao risco. 

Para mais informações sobre nossas 

atividades de prevenção e monitoramento 

de fraudes, consulte nosso Aviso de 

Fraude e Segurança. 

 

Enviar-lhe comunicações de marketing 

sobre produtos, serviços, ofertas, 

programas e promoções da Mastercard, 

seus emissores, compradores, varejistas e 

parceiros (incluindo concursos, sorteios e 

qualquer outra atividade de marketing), e 

fornecer-lhe serviços e recomendações 

personalizadas.  

 

• Você consentiu o uso de suas 

informações pessoais. 

Realizar análises de dados (incluindo 

anonimização de informações pessoais) a 

fim de determinar, entre outras medidas, 

o desempenho comercial, número de 

registrantes, canais, gastos com 

transações e desempenho do local. 

Operar, avaliar e melhorar nossos 

negócios (incluindo o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços); analisar 

nossos produtos, serviços e plataformas; 

elaborar e apresentar relatórios de dados, 

incluindo anonimização de dados; facilitar 

a funcionalidade de nossas plataformas; e 

desempenhar atividades de contabilidade, 

auditoria, faturamento, reconciliação e 

cobrança). 

 

• Você consentiu o uso de suas 

informações pessoais; ou  

• O tratamento é necessário para o 

cumprimento de uma obrigação legal 

ou de outras obrigações 

regulamentares, ou  

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com o objetivo 

de anonimizar Informações Pessoais e 

elaborar e apresentar relatórios de 

dados agregados e aprimorar nossa 

gama de produtos e serviços. 

Anonimizar Informações Pessoais e 

elaborar e apresentar relatórios de dados 

agregados apresentando informações 

anônimas (incluindo compilações, 

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais para fins de 

anonimizar Informações Pessoais e 

https://www.mastercard.us/en-us/vision/who-we-are/terms-of-use/ess-privacy.html
https://www.mastercard.us/en-us/vision/who-we-are/terms-of-use/ess-privacy.html


10/6/2021 Aviso de Privacidade Donate Widget Brasil 

 

 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Privacy_Notice_pt_BR.pdf 

análises, modelos e regras analíticas e 

preditivas e outros relatórios agregados) 

com o propósito de orientar nossas 

instituições financeiras, comerciantes e 

outros clientes e parceiros sobre padrões 

de gastos passados e futuros em 

potencial, fraudes e outros insights que 

possam ser extraídos desses dados. 

elaborar e apresentar relatórios de 

dados agregados. 

Aplicar nossos Termos de Uso e nossos 

demais direitos legais. 

 

• O tratamento é necessário para a 

celebração ou execução de um 

contrato do qual você faz parte, ou 

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com o propósito 

de operar nossos negócios. 

Cumprir as exigências legais aplicáveis e 

as normas do setor e nossas políticas. 

• O tratamento é necessário para o 

cumprimento de uma obrigação legal 

ou de outras obrigações 

regulamentares, ou  

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais para fins de 

cumprimento das normas do setor e 

de nossas políticas.  

Realizar auditorias, pesquisas e análises a 

fim de manter, proteger e aprimorar 

nossos serviços. 

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com a finalidade 

de manter, proteger e aprimorar 

nossos serviços. 

Fornecer-lhe serviços e recomendações 

personalizadas. Por exemplo, podemos 

utilizar suas informações pessoais, como 

seu endereço de e-mail e sua interação 

com nosso website para analisar suas 

preferências, interesses e 

comportamento, a fim de decidir 

fornecer-lhe conteúdo personalizado e as 

ofertas, recomendações e comunicações 

por e-mail mais relevantes sobre um 

produto específico da Mastercard, 

instituições financeiras, comerciantes e 

parceiros.  

• Você consentiu o uso de suas 

informações pessoais; ou  

• Nós, ou um terceiro, temos um 

interesse legítimo em utilizar suas 

Informações Pessoais com a finalidade 

de lhe fornecer serviços e 

recomendações personalizadas. 

Também podemos utilizar suas 

informações pessoais de outras formas 

para as quais fornecemos aviso específico 

no momento da coleta.  

• Consulte o aviso específico de 

privacidade no momento da coleta. 

 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Terms_Of_Use_pt_BR.pdf
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Quando exigido pela legislação aplicável, realizamos testes de equilíbrio para o tratamento 

de dados com base em nossos interesses legítimos ou de terceiros para garantir que tal 

interesse legítimo não seja anulado por seus interesses, direitos ou liberdades 

fundamentais. Para mais informações sobre nossos testes de equilíbrio, você pode nos 

contatar conforme descrito na seção “Como Nos Contatar” abaixo. 

 

Não sujeitaremos você a uma decisão baseada exclusivamente em tratamento 

automatizado que produza efeitos legais a seu respeito ou que o afete significativamente, 

salvo se você tiver consentido explicitamente no tratamento, se o tratamento for 

necessário para a celebração ou execução de um contrato entre você e a Mastercard, ou 

quando formos legalmente obrigados a utilizar suas Informações Pessoais desta forma, 

por exemplo, para evitar fraudes. 

 

Se você nos fornecer qualquer informação ou material relacionado a outra pessoa, deve 

certificar-se de que o compartilhamento conosco e nosso uso posterior, conforme descrito 

a você, esteja de acordo com as leis aplicáveis. Assim, por exemplo, você deve informar tal 

pessoa sobre o tratamento de suas Informações Pessoais e obter seu consentimento, 

conforme necessário sob as leis aplicáveis. 

 

 

 

3. Como Compartilhamos suas Informações Pessoais 

Podemos compartilhar informações pessoais com:  

• A sede da Mastercard nos Estados Unidos, nossas afiliadas e outras entidades do 

grupo de empresas Mastercard. 

• Prestadores de serviços que atuam em nosso nome. 

• Instituições de caridade parceiras para fins limitados em relação à doação e ao 

Programa, por exemplo, para entrar em contato com você, agradecer sua doação e 

enviar-lhe recibos de impostos. 

• Outros participantes do ecossistema de pagamentos, incluindo instituições 

financeiras e comerciantes. 

• Terceiros para fins de monitoramento e prevenção de fraudes com cartões de 

pagamento, ou outras finalidades lícitas. 

• Terceiros cujas funcionalidades você utilize em conexão com nossos produtos e 

serviços ou com seu consentimento. 

• Outras entidades, conforme exigido pela legislação aplicável ou em caso de venda 

ou transferência de nossa empresa ou ativos. 

 

 

Não divulgamos as informações pessoais que coletamos sobre você, exceto conforme 

descrito neste Aviso de Privacidade ou divulgado a você no momento da coleta de dados. 

Não vendemos as Informações Pessoais que coletamos sobre você, conforme definido pela 

California Consumer Privacy Act (Lei de Privacidade do Cliente da Califórnia). 



10/6/2021 Aviso de Privacidade Donate Widget Brasil 

 

 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Privacy_Notice_pt_BR.pdf 

Transferimos Informações Pessoais globalmente dentro do grupo Mastercard de empresas 

afiliadas de acordo com os termos deste Aviso de Privacidade ou à medida que divulgamos 

no momento em que os dados são coletados.  

Também podemos compartilhar suas Informações Pessoais: 

 

• Com nossos prestadores de serviços que realizam serviços em nosso nome para os 

fins descritos neste Aviso de Privacidade. Mediante contrato, exigimos que esses 

prestadores de serviços somente tratem Informações Pessoais de acordo com 

nossas instruções e conforme necessário para realizar serviços em nosso nome ou 

em conformidade com a legislação aplicável. Também exigimos que zelem pela 

segurança e a confidencialidade das Informações Pessoais que tratam em nosso 

nome, implementando medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas 

e obrigações de confidencialidade que vinculem os funcionários que acessam as 

Informações Pessoais.  

• Com uma instituição de caridade ou um fundo doador aconselhado em relação à 

sua doação e ao programa que você selecionar para receber suas doações 

(“Beneficiários de Doações”). As informações que compartilhamos com os 

Beneficiários de Doações incluem: seu nome, seu endereço eletrônico registrado, seu 

país e detalhes de sua doação. Os Beneficiários de Doações podem utilizar tais 

informações para fins limitados, por exemplo, para permitir que mantenham 

registros das doações recebidas, receber você em sua comunidade, enviar e-mails de 

“agradecimento” reconhecendo sua doação feita por meio do Serviço, e 

compartilhar informações sobre o uso dos fundos, a caridade e seu trabalho, e para 

gerar recibos de impostos ou certificados que possam ser necessários em conexão 

com sua doação. Visite os websites de nossas outras instituições de caridade 

parceiras para saber mais sobre suas práticas de privacidade. 

• Com terceiros cujas funcionalidades (por exemplo, cookies de terceiros, widgets, 

plug-ins) sejam integradas em nossos produtos e serviços ou com redes sociais 

quando você se envolve diretamente com tais plataformas. Consulte a seção 

“Funcionalidades e Links para Outros Websites” deste Aviso de Privacidade para 

mais detalhes. 

• Com terceiros, com seu consentimento. 

• Com instituições financeiras que emitem cartões de pagamento ou processam 

transações com cartões de pagamento e entidades que auxiliam na prevenção de 

fraudes com cartões de pagamento. Compartilhamos estas informações para 

realizar transações e serviços de cartões de pagamento que você solicita. Por 

exemplo, fornecemos às instituições financeiras informações sobre as transações de 

seus titulares de cartão que a Mastercard processa. Também compartilhamos 

informações com os adquirentes que processam transações relativas às suas 

doações feitas por meio do Programa, tais como seu país, informações sobre seu 

cartão de crédito e detalhes de sua doação.  

• Conforme exigido pela lei ou processo judicial aplicável, ou quando acreditarmos que 

a divulgação é necessária para proteger os interesses vitais das pessoas, para fazer 

cumprir nossos Termos de Uso, para proteger a Mastercard contra danos ou perdas 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Terms_Of_Use_pt_BR.pdf
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financeiras, ou em conexão com uma investigação de atividade fraudulenta ou ilegal 

suspeita ou real. 

• No caso de vendermos ou transferirmos a totalidade ou uma porção de nossa 

empresa ou ativos. Caso tal venda ou transferência aconteça, envidaremos esforços 

razoáveis para orientar o cessionário a utilizar as Informações Pessoais que você 

nos forneceu em coerência com este Aviso de Privacidade. Após tal venda ou 

transferência, você poderá contatar a entidade para a qual transferimos suas 

Informações Pessoais para solucionar qualquer dúvida relativa ao tratamento de 

tais informações. 

 

 

4. Seus Direitos e Escolhas 

Dependendo de seu país, você pode ter o direito ou a opção de:  

• Optar por alguma coleta ou uso de suas Informações Pessoais, incluindo o uso de 

cookies e tecnologias similares, o uso de suas Informações Pessoais para fins de 

marketing e a anonimização de suas Informações Pessoais para análise de dados. 

• Acessar suas Informações Pessoais, retificá-las, restringir ou opor-se a seu tratamento, 

ou solicitar sua eliminação ou anonimização. 

• Receber as Informações Pessoais que você nos forneceu para transmiti-las a outra 

empresa.  

• Retirar qualquer consentimento fornecido.  

• Quando aplicável, apresentar uma reclamação à sua Autoridade de Supervisão. 

 

Você pode exercer seus direitos por meio do Portal “Meu Centro de Dados” da Mastercard. 

Você também pode apresentar uma solicitação conforme descrito na seção “Como nos 

Contatar”. 

  

 

Você tem certos direitos em relação às Informações Pessoais que mantemos sobre você e 

certas escolhas sobre quais Informações Pessoais coletamos de você, como as utilizamos e 

como nos comunicamos com você. Desenvolvemos o portal “Meu Centro de Dados” da 

Mastercard para facilitar o exercício de seus direitos na medida do permitido por lei. Você 

também pode apresentar uma solicitação conforme descrito na seção “Como Nos 

Contatar” abaixo. 

 

Se você estiver localizado na Califórnia, não negaremos, nem cobraremos preços 

diferentes ou forneceremos um nível diferente de qualidade de bens ou serviços se você 

optar por exercer tais direitos, exceto quando o preço ou nível diferente de bem ou serviço 

estiver razoavelmente relacionado ao valor dos dados que recebermos de você. Em alguns 

casos, podemos não ser capazes de lhe fornecer o bem ou serviço que você solicitar, caso 

opte por exercer certos direitos. 

 

Você também pode escolher: 

 

https://www.mastercard.com.br/public/my-data/gdp-public/pt-br/personal-data-request.html?locale=pt-br&region=LAC
https://www.mastercard.com.br/public/my-data/gdp-public/pt-br/personal-data-request.html?locale=pt-br&region=LAC
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• Não fornecer dados pessoais à Mastercard abstendo-se de realizar transações de 

pagamento ou de enviar dados pessoais diretamente a nós. Caso você não forneça 

seus dados pessoais, talvez não possa se beneficiar de toda a gama de serviços, e 

talvez não possamos lhe fornecer nossos serviços se tais informações forem 

necessárias para fornecê-los, ou se formos legalmente obrigados a coletá-las em 

relação ao fornecimento de tal produto ou serviço. 

• Visualizar e/ou atualizar as informações da conta de perfil que temos sobre você ou 

suas preferências, visitando o painel de controle de sua conta e modificando-a 

diretamente em seu perfil, caso você tenha se registrado para uma conta no 

Serviço. 

• Para administrar suas preferências de doação e visualizar suas doações recorrentes 

ativas, faça o login na plataforma e visite “Doações” no painel de controle de sua 

conta. Se desejar parar as doações recorrentes, selecione “Parar Doação” ou 

simplesmente remova o(s) cartão(ões) de pagamento aplicável(eis) em arquivo”. 

Para mais detalhes, consulte os Termos de Uso. 

• Optar pela não coleta e uso de certas informações que coletamos sobre você por 

meios automatizados, quando você visitar este Serviço. Em determinadas 

jurisdições, você pode exercer sua escolha com relação ao uso de cookies e 

tecnologias similares. Seu navegador pode lhe dizer como ser notificado e optar por 

não ter certos tipos de cookies colocados em seu dispositivo. Observe que sem 

certos cookies você pode não ser capaz de utilizar todas as funcionalidades de 

nossos websites, aplicativos ou serviços on-line.  

• Optar por não utilizar determinadas informações, que coletamos sobre você por 

meios automatizados, quando você visita websites de terceiros e interage com 

nossos anúncios. Podemos utilizar prestadores de serviços para veicular anúncios 

nesses websites de terceiros. Estes anúncios podem ser personalizados e oferecidos 

com base no uso de dados que nós e nossos parceiros coletamos em nossos 

websites e aplicativos. Além disso, alguns de nossos prestadores de serviços e 

parceiros podem coletar informações sobre suas atividades on-line ao longo do 

tempo e em websites de terceiros que estão envolvidos em seu uso do Serviço, a fim 

de personalizar e veicular tais anúncios. Os anúncios da Mastercard às vezes são 

entregues com ícones que ajudam os clientes (i) a saber mais sobre como seus 

dados estão sendo usados e (ii) a exercer escolhas que possam ter em relação ao 

uso de seus dados. Quando aplicável, clique no ícone em nossos anúncios 

direcionados para saber mais sobre sua capacidade de não participar ou limitar o 

uso de seu comportamento de navegação para fins publicitários. Você pode optar 

por não participar das soluções de publicidade da Adobe Experience Cloud para 

anúncios baseados na web clique aqui.  

• Para optar por não utilizar alguns dos cartões Mastercard de análise da web, clique 

aqui. 

• Optar pela não anonimização de suas Informações Pessoais para realizar análises 

de dados clique aqui. 

• Solicitar que não lhe enviemos e-mails de marketing clicando no link de 

cancelamento de assinatura dentro dos e-mails de marketing que você recebe de 

nós ou entrando em contato conosco conforme indicado abaixo. Você também pode 

https://asset.mastercard.com/content/dam/gdpr/donate/Donate2/pt-br/Terms_Of_Use_pt_BR.pdf
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy/web-analytics-opt-out.html
https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy/web-analytics-opt-out.html
https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy/data-analytics-opt-out.html
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optar por não receber e-mails de marketing da Mastercard clique aqui. 

 

Dependendo da jurisdição em que você estiver localizado, (como por exemplo: Canadá, 

Califórnia, EEE, Reino Unido, Suíça ou Brasil) você pode ter o direito de: 

 

• Solicitar acesso e receber informações sobre os dados pessoais que mantemos 

sobre você, atualizar e corrigir imprecisões em seus dados pessoais, restringir ou 

opor-se ao tratamento de seus dados pessoais, para que as informações sejam 

anônimas ou excluídas, conforme o caso, ou para exercer seu direito à portabilidade 

dos dados a fim de transferir facilmente seus dados pessoais para outra empresa. 

Além disso, você também pode ter o direito de apresentar uma reclamação a uma 

autoridade de supervisão, inclusive em seu país de residência, local de trabalho ou 

onde ocorreu um incidente. 

• Retirar a qualquer momento e gratuitamente qualquer consentimento que nos 

tenha fornecido anteriormente em relação ao tratamento de seus dados pessoais. 

Aplicaremos suas preferências no futuro e isto não afetará a legalidade do 

tratamento antes da retirada de seu consentimento.  

 

Você pode optar por não tratar suas Informações Pessoais, por exemplo, por meio de 

nossa webpage de cancelamento de inscrição. 

 

Em algumas circunstâncias, esses direitos podem ser limitados pelas exigências da 

legislação local. 

 

Caso deseje atualizar suas preferências, peça-nos que removamos suas informações de 

nossas listas de e-mail ou envie uma solicitação para exercer seus direitos sob a lei 

aplicável, contate-nos conforme especificado na seção “Como Nos Contatar” abaixo. 

 

Desenvolvemos o portal “Meu Centro de Dados” da Mastercard para facilitar o exercício de 

seus direitos. 

 

Se ficarmos aquém de suas expectativas no tratamento de seus dados pessoais ou se você 

desejar fazer uma reclamação sobre nossas práticas de privacidade, por favor, diga-nos. 

Isso nos dá a oportunidade de resolver o problema. Para nos ajudar a atender ao seu 

pedido, forneça detalhes completos sobre o problema. Tentamos analisar e responder a 

todas as reclamações dentro de um prazo razoável e conforme exigido pela legislação 

aplicável. Tentamos analisar e responder a todas as reclamações dentro de um prazo 

razoável e conforme exigido pela legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy/email-opt-out.html
https://www.mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility/commitment-to-privacy/privacy/data-analytics-opt-out.html
https://www.mastercard.com.br/public/my-data/gdp-public/pt-br/personal-data-request.html?locale=pt-br&region=LAC
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5. Como Protegemos suas Informações Pessoais 

Mantemos medidas de segurança adequadas para proteger suas Informações Pessoais e 

as retemos apenas por um período limitado. 

 

 

A Mastercard se importa com a segurança de seus dados pessoais. Estamos empenhados 

em proteger as informações que coletamos. Mantemos salvaguardas administrativas, 

técnicas e físicas razoáveis destinadas a proteger as Informações Pessoais que você 

fornece ou que coletamos contra destruição acidental, ilegal ou não autorizada, perda, 

alteração, acesso, divulgação ou uso. Os tipos de medidas que tomamos variam de acordo 

com o tipo de informação, e como ela é coletada e armazenada. Restringimos o acesso às 

Informações Pessoais sobre você somente àqueles funcionários que precisam conhecer tais 

informações para lhe fornecer produtos ou serviços. 

 

Também tomamos medidas para eliminar suas Informações Pessoais ou mantê-las em 

uma forma que não permita identificá-lo quando tais informações não forem mais 

necessárias aos fins para os quais as tratamos no contexto do Serviço ou quando você 

solicitar sua exclusão, salvo se formos obrigados por lei a manter tais informações por um 

período mais longo. Ao determinar o período de retenção, levamos em conta vários 

critérios, tais como o tipo de serviços solicitados ou fornecidos a você no contexto do 

Serviço, a natureza e duração de nosso relacionamento com você, possível reinscrição em 

nossos serviços, o impacto sobre os serviços que lhe fornecemos se eliminarmos algumas 

informações suas ou a seu respeito, os períodos de retenção obrigatória previstos por lei e 

o prazo de prescrição. 

 

 

 

6. Transferências de Dados 

Podemos transferir suas Informações Pessoais para destinatários fora de seu país, 

incluindo os Estados Unidos e outros países que podem não ter as mesmas leis de proteção 

de dados que o país em que você inicialmente forneceu as informações. Protegeremos suas 

Informações Pessoais de acordo com este Aviso de Privacidade. 

 

A Mastercard é uma empresa global. Podemos transferir ou divulgar Informações Pessoais 

que coletamos sobre você para destinatários em outros países que não seu país, inclusive 

para os Estados Unidos, onde nossa sede global está localizada. Esses países podem não 

ter as mesmas leis de proteção de dados que o país em que você inicialmente forneceu as 

informações. A transferirmos ou divulgarmos suas Informações Pessoais para outros 

países, protegeremos tais informações conforme descrito neste Aviso de Privacidade, ou 

conforme divulgado a você no momento da coleta de dados. 

 

Cumprimos as exigências legais aplicáveis relativas a salvaguardas adequadas para a 

transferência de Informações Pessoais para outros países que não o país onde você está 
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localizado.  

 

 

 

7. Funcionalidades e Links para outros Websites 

O Serviço pode incluir links para websites de terceiros, ferramentas de mídia social, 

widgets ou plug-ins, permitindo o compartilhamento de conteúdo web com terceiros e 

provedores de mídia social. Estes provedores de mídia social podem saber sobre sua visita 

mesmo que você não esteja logado em sua conta de mídia social ou se você não tiver uma 

conta com eles. Na medida em que os websites ou funcionalidades vinculados que você 

visitar ou utilizar não sejam de propriedade ou controlados pela Mastercard, sugerimos 

que você reveja os avisos ou políticas de privacidade deles. 

 

 

 

O Serviço pode fornecer links para outras funcionalidades para sua conveniência e 

informação. Estas funcionalidades, que podem incluir redes sociais e ferramentas de 

localização geográfica, e outros aplicativos ou websites, podem operar 

independentemente da Mastercard. Por exemplo, você pode “compartilhar” sua doação 

por meio de sua conta no Facebook, ou “tweetar” sua doação utilizando o Twitter. Quando 

você visita um website com um botão de mídia social, seu navegador estabelece uma 

conexão direta com tal provedor de mídia social, e os dados relativos à sua visita são 

transferidos para o provedor de mídia social. Se você tiver uma conta com o provedor de 

mídia social, este poderá vincular sua visita à sua conta, mesmo que você não esteja 

conectado a esta conta. Os websites vinculados não necessariamente compartilham da 

mesma política da Mastercard em relação à proteção de privacidade. Na medida em que 

os websites ou funcionalidades vinculados que você visitar ou utilizar não sejam de 

propriedade ou operados pela Mastercard, sugerimos que você reveja as práticas de 

privacidade destes websites, caso visite algum website vinculado, e consulte as 

configurações de sua conta de mídia social caso deseje desativar determinadas 

funcionalidades.  

 

 

8. Atualizações Deste Aviso de Privacidade 

Este Aviso de Privacidade pode ser atualizado periodicamente para refletir as mudanças 

em nossas práticas relativas a privacidade. 

 

 

Este Aviso de Privacidade pode ser atualizado periodicamente para refletir as mudanças 

em nossas práticas relativas a Informações Pessoais. Notificaremos você sobre qualquer 

mudança significativa em nosso Aviso de Privacidade e indicaremos na parte superior do 

aviso sobre sua atualização mais recente. Caso atualizemos nosso Aviso de Privacidade, 

em determinadas circunstâncias, poderemos solicitar seu consentimento. 
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9. Como nos Contatar 

Você pode nos enviar um e-mail para privacyanddataprotection@mastercard.com. Você 

também pode enviar seu pedido para exercer seus direitos em relação às suas Informações 

Pessoais no “Meu Centro de Dados” da Mastercard.  

 

 

Você pode enviar seu pedido para exercer seus direitos em relação às suas Informações 

Pessoais no “Meu Centro de Dados” ou nos enviar um e-mail para: 

privacyanddataprotection@mastercard.com. 

Se você estiver localizado no Canadá ou nos Estados Unidos, a Mastercard International 

Incorporated é a entidade responsável pelo tratamento de suas Informações Pessoais. 

Você pode nos escrever no seguinte endereço: 

Global Privacy Officer 

Mastercard International Incorporated 

2000 Purchase Street 

Purchase, Nova York 10577 

EUA 

 

Se você estiver localizado no Reino Unido, EEE ou Suíça, a Mastercard Europe SA é a 

entidade responsável pelo tratamento de suas Informações Pessoais. Você pode nos 

escrever no seguinte endereço: 

 

EEA Data Protection Officer 

Mastercard Europe SA 

Chaussée de Tervuren 198A 

B-1410 Waterloo 

Bélgica 

 

Se você estiver localizado no Brasil, a Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. é a 

entidade responsável pelo tratamento de suas Informações Pessoais. Você pode nos 

escrever no seguinte endereço: 

 

Encarregado de Proteção de Dados do Brasil  

Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. 

Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower 

São Paulo/SP 

Brasil 

CEP 04794-000 

 

https://www.mastercard.com.br/public/my-data/gdp-public/pt-br/personal-data-request.html?locale=pt-br&region=LAC
https://www.mastercard.com.br/public/my-data/gdp-public/pt-br/personal-data-request.html?locale=pt-br&region=LAC

