PROJETO UNIÃO BRASIL – SUPREMO É O POVO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E ACEITE

A Política de Privacidade do Portal VOTEJA.NET foi criada pelo Projeto União Brasil com o
intuito de demonstrar nosso compromisso com a proteção de dados pessoais dos Usuários
Apoiadores Votantes.

QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO COLETADOS?
Para legitimidade, transparência e veracidade dos dados, torna-se imprescindível a coleta de
algumas informações a respeito dos Usuários Votantes. Nosso Portal VOTEJA.NET só
coletará dados pessoais fornecidos diretamente pelo Usuário Apoiador Votante.
O Usuário Apoiador Votante pode optar por não fornecer determinados tipos de informação,
como as solicitadas. Todavia, isso poderá prejudicar o objetivo proposto.
O Portal VOTEJA.NET coletará todos os dados pessoais inseridos pelo próprio Usuário
Apoiador Votante única e exclusivamente na ficha/cédula de votação.
Em toda a coleta de dados pessoais, o Portal VOTEJA.NET sempre seguirá regras
essenciais, onde apenas informações imprescindíveis serão coletadas, e será pedida
autorização para utilização específica de tais informações, cujos dados somente serão
utilizados para cumprir com as finalidades atribuída ao Portal VOTEJA.NET, quais sejam,
servir de parâmetro na eventual contestação de votos recebidos pelo Presidente Jair
Bolsonaro no pleito eleitoral de 2022, podendo também servir de base para posterior pleito
eleitoral.
DA ADESÃO
Ao dar Aceite à Política de Privacidade, o Usuário Apoiador Votante adere ao estabelecido
por meio do qual irá inserir no Portal VOTEJA.NET os dados pessoais solicitados na
Ficha/Cédula de Votação.
A adesão do Usuário Apoiador Votante dar-se-á mediante o registro digital das informações
no banco de dados do Portal VOTEJA.NET.
Os requisitos mínimos para inclusão dos dados pessoais no Portal VOTEJA.NET são: ser
eleitor nato ou naturalizado e possuir RG válido, bem como informação do domicílio eleitoral
(Cidade/Estado).
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DAS AUTORIZAÇÕES DO USUÁRIO APOIADOR VOTANTE
Mediante a adesão e aceite à política de Privacidade, o Usuário Apoiador Votante concorda
expressamente e autoriza o Portal VOTEJA.NET, quando necessário e no âmbito da
legislação vigente, a:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

tratar as informações pessoais inseridas no Portal VOTEJA.NET observando o
estabelecido na LGPD-Lei Geral de Proteção de Dados;
compartilhar as informações, respeitadas as normas que tratam do sigilo e da
proteção de dados, com: (a) autoridades públicas competentes que as solicitarem;
(b) com entidades competentes para contestar os votos recebidos pelo Presidente
Jair Bolsonaro na eleição de 2022.
compartilhar determinadas informações do usuário com: (a) autoridades
governamentais, conforme seja necessário em razão de ordem de autoridade
judicial e/ou administrativa competente;
coletar informações para realização de acompanhamento de tráfego, incluindo,
mas não se limitando para a identificação de grupos de perfil do usuário.

COMO SÃO UTILIZADOS OS COOKIES?
Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em vários dispositivos
quando se visita nosso Portal VOTEJA.NET.
Por meio de cookies, o Portal VOTEJA.NET armazena informações sobre as atividades do
navegador, incluindo endereço IP e a página acessada. Esses registros de atividades (logs),
que poderão compreender dados de IP, as ações efetuadas no Site, as páginas acessadas,
as datas e horários de cada ação e de acesso a cada página do Site e as informações sobre
o dispositivo utilizado, versão de sistema operacional, navegador, dentre outros aplicativos
instalados, serão utilizados apenas para fins estatísticos e de métricas dos serviços
disponibilizados, para a investigação de fraudes ou de alterações indevidas em seus sistemas
e cadastros, não tendo como finalidade o fornecimento dos dados a terceiros sem autorização
expressa do Usuário Apoiador Votante.
A qualquer momento o Usuário Apoiador Votante do Portal VOTEJA.NET poderá revogar a
sua autorização quanto à utilização dos cookies, utilizando, para tanto, as configurações de
seu navegador de preferência. Contudo, alertamos que, de acordo com a escolha realizada,
certas funcionalidades do Portal VOTEJA.NET poderão não funcionar da maneira idealmente
esperada, bem como aspectos de segurança das informações e prevenção a fraudes poderão
ser impactadas.
Para mais informações sobre como gerir os cookies diretamente em seu navegador ou
aplicativo de preferência, orientamos consultar os links abaixo:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam
Google/Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDe sktop&hl=ptBR
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Safari:
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
Adobe Flash Player:
https://www.macromedia.com/support/documentation/br/flashplayer/help/settings_manager.ht
ml

POR QUE COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
A coleta e tratamento de dados pessoais pelo Portal VOTEJA.NET tem a única finalidade de
servir de base para contestar eventual número de votos recebidos abaixo do número de
potencial e real apoiadores e eleitores do Presidente Jair Bolsonaro, bem como de sua força
política.

DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Portal VOTEJA.NET se reserva o direito de modificar, suprimir e/ou ampliar, livremente e a
qualquer tempo, sem comunicação prévia, a presente Política de Privacidade.
Entretanto, caberá ao Usuário Apoiador Votante a leitura da respectiva Política de Privacidade
toda vez que for utilizar e/ou acessar nosso Portal VOTEJA.NET, sendo que em caso de
alteração, um aviso será emitido previamente ao acesso.
Desta forma, fica estabelecido que não é permitido o acesso e/ou a utilização do Portal
VOTEJA.NET por parte do Usuário Apoiador Votante, caso este não aceite plenamente todas
as disposições da Política de Privacidade.
O Usuário Apoiador Votante é responsável pela utilização e todos os atos no uso das
Credenciais (tais como, mas não limitados a login, senha e token de autenticação) quando
aplicável.

POR QUE COMPARTILHAMOS ALGUNS DADOS PESSOAIS?
O Portal VOTEJA.NET, por vez, poderá ter a necessidade de compartilhar alguns dados
pessoais dos Usuários Votantes com terceiros. As situações que envolverão o
compartilhamento de suas informações são:
- Contestação do número de votos recebidos pelo Presidente Jair Bolsonaro na eleição de
2022. Tal contestação se dará ante a autoridade eleitoral competente, podendo ser realizada
através do partido da base eleitoral do candidato ou por quem de direito.
- Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que detenham
competência legal para a sua requisição.

COMO MANTEMOS A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS?
Qualquer dado pessoal em posse do Portal VOTEJA.NET será armazenado de acordo com
os mais rígidos padrões de segurança adotados pelo mercado, em consonância com a LGPD
– Lei Geral de Proteção de Dados, o que inclui a adoção de medidas como:
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- Proteção contra acesso não autorizado;
- Acesso restrito de pessoas ao local onde são armazenadas as informações pessoais; e
- Adoção de procedimentos para que agentes, funcionários internos ou parceiros externos
que realizem o tratamento de dados pessoais se comprometam a manter o sigilo absoluto das
informações, adotando as melhores práticas para manuseio destes dados, conforme
determinado nas políticas e procedimentos corporativos.
Além dos esforços técnicos, o Portal VOTEJA.NET também adota medidas institucionais
visando a proteção de dados pessoais, de modo que mantém programa de privacidade
aplicado às suas atividades constantemente atualizado.
Nenhuma transmissão de informações é totalmente segura, pois sempre estará suscetível à
ocorrência de falhas técnicas, malwares e/ou ações similares. Nesse sentido, o Portal
VOTEJA.NET adota os melhores esforços para preservar a sua privacidade e proteger os
dados pessoais existentes.
De qualquer forma, na remota hipótese de incidência de episódios desta natureza, o Portal
VOTEJA.NET garante o pleno esforço para remediar as consequências do evento, sempre
garantindo a devida transparência ao Usuários Votante quando ao dado envolvido.

POR QUANTO TEMPO OS DADOS PESSOAIS SÃO ARMAZENADOS?
Os dados pessoais serão eliminados quando não forem mais necessários aos fins para os
quais foram coletados, ou quando solicitado pelo Usuário Apoiador Votante, exceto na
hipótese de necessidade de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, transferência a
terceiro – desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados e uso exclusivo do
Portal VOTEJA.NET.

QUAIS SÃO OS DIREITOS COMO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS?
Em cumprimento da regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais, o Portal VOTEJA.NET respeita e garante ao Usuário Apoiador Votante a
possibilidade de apresentar solicitações, a partir da vigência da Lei Geral de Proteção de
Dados, baseadas nos seguintes direitos:
- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados do requerente;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário/Cliente;
- Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais o Portal
VOTEJA.NET compartilhou algum dado do Usuário Apoiador Votante;
- Informação sobre a possibilidade de o Usuário Apoiador Votante não fornecer o
consentimento, bem como de ser informado sobre as consequências em caso de negativa;
- Revogação do consentimento.
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COMO EXERCER TAIS DIREITOS?
Parte dos direitos acima expostos poderá ser exercida diretamente pelo Usuário Apoiador
Votante a partir da gestão de informações de cadastro, enquanto outra parte dependerá do
envio de requisição ao Portal VOTEJA.NET para posterior avaliação e adoção de
providências necessárias.
O Usuário Apoiador Votante fica ciente, por meio da leitura deste documento, que a eventual
solicitação de exclusão de informações essenciais para a gestão de seu cadastro junto ao
Portal VOTEJA.NET, quando passível de aplicação, implicará no término da participação.
O Portal VOTEJA.NET empreenderá todos os esforços razoáveis para atender as requisições
feitas pelos Titulares das informações, no menor tempo possível. No entanto, fatores
justificáveis, poderão atrasar ou impedir o seu rápido atendimento, sendo certo que, em caso
de demora, o Portal VOTEJA.NET apresentará ao Usuário Apoiador Votante os devidos
motivos.
Por fim, o Usuário Apoiador Votante deve estar ciente que a sua requisição poderá ser
legalmente rejeitada, seja por motivos formais (a exemplo de sua incapacidade de comprovar
sua identidade) ou legais (a exemplo do pedido de exclusão de dados, cuja manutenção é
livre exercício de direito pelo Portal VOTEJA.NET), sendo certo que, na hipótese de
impossibilidade de atendimento destas requisições, o Portal VOTEJA.NET apresentará ao
Usuário Apoiador Votante, as justificativas razoáveis.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ALTERAÇÕES
Este documento foi elaborado com base na legislação aplicável sobre segurança da
informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a
Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da
Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais
ou gerais sobre o tema.
O Portal VOTEJA.NET reserva o direito, a seu exclusivo critério, de modificar, alterar,
acrescentar ou remover partes deste documento a qualquer momento.
A não solicitação de exclusão de dados pessoais pelo Usuário Apoiador Votante caracteriza
Aceite Tácito a todas eventuais alterações na Política de Privacidade ocorridas após a
inclusão no Portal VOTEJA.NET.
Para maiores informações acesse o site https://www.voteja.net
Esta Política de Privacidade teve última alteração e publicação em Setembro/2021.

O presente instrumento se encontra registrado no ____ Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de _______, Livro ____, folha ____, nº _____ , na data de __ de _____ de
2.021.
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