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A sua privacidade na Internet é de extrema importância para a Organização Panamericana de
Saúde (OPAS). Esta declaração de privacidade descreve a política da OPAS quanto à coleta e
troca de informações de pessoas que visitam o site da OPAS. Ela se aplica a todos os
&quot;sites da OPAS&quot;, ou seja, todos os sites com o domínio &quot;PAHO.org&quot;.

Que tipo de informações são cadastradas pela OPAS?

O uso normal de web sites

Em geral, você pode visitar o site da OPAS sem nos dizer quem você é ou revelar qualquer
informação pessoal. A única informação que recolhemos durante uma consulta geral vem de
logs de servidor comum e inclui seu endereço IP (Internet Protocol), nome de domínio, tipo de
navegador, sistema operacional e informações do site por meio do qual veio até nós, os
arquivos que você baixou, as páginas consultadas, a data e a hora das consultas.

Cadastro de informações que possam identificar a pessoa

Se você se registra para receber um boletim de informações, acessa determinados sites da
OPAS, encomenda um livro, solicita informações, faz sugestões, se candidata a um posto de
trabalho, se junta a um grupo de discussão ou se inscreve em uma lista de distribuição
eletrônica, será solicitado a fornecer informações pessoais como nome, endereço e e-mail.
Essas informações serão coletada apenas com seu conhecimento e permissão, e mantidas
várias em diversas bases de dados e listas endereços da OPAS. Se você comprar algo usando
a web, é provável que sejam pedidos os dados refentes ao seu cartão de crédito. Estes dados
são transferidos para um serviço de pagamento seguro online, localizado fora da OPAS. A
OPAS não mantém informações sobre cartões de crédito.

Os sites da OPAS, que tem requisitos específicos para coletar informações pessoais,
geralmente publicam uma política de privacidade específica. Nesses casos, a política própria
do site será complementar à política de privacidade da OPAS, apresentando maiores detalhes
relacionados ao site em questão.
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Para alguns sites da OPAS, registrar-se ou fornecer algumas informações pessoais pode fazer
com que seja instalado um cookie* no seu computador, o que permitirá a OPAS recuperar suas
informações na próxima vez que você acessar o site, de forma que não seja necessário
ingressar novamente os seus dados, nos ajudando a prestar um melhor serviço.

Se você se integra a um grupo de discussão eletrônico, possibilita que os outros membros do
grupo (incluindo participantes fora da OPAS) posssam ver as informações pessoais fornecidas
por você. Para os grupos de discussão aberta, estas informações se tornarão públicas.

O que a OPAS faz com as informações cadastradas?

O uso normal de web sites

As informações cadastradas durante uma consulta ao domínio &quot;PAHO.org&quot; será
usada para análise de tendências de uso do site da OPAS e para melhorar a utilização do site.
Não será relacionada com nenhum tipo de dados pessoais.

Informação que permite identificar a pessoa

A OPAS poderá usar as informações pessoais que você fornece para:

• Entre em contato com você: seja para responder a uma pergunta ou sugestão, ou para enviar
boletins informativos, documentos, publicações, etc;
• Administrar e processar a sua candidatura a um posto de trabalho;
• Confirmar as suas compras e informações de registro no site;
• Obter pagamento para compras feitas por meio do site (cartão de crédito);
• Recuperar o seu perfil e preferências;
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• Ajudar-lhe a localizar rapidamente informações úteis aos seus interesses e ajudar-nos a
criar um conteúdo mais proveitoso;
• Realizar análises estatísticas.

E se eu não quiser fornecer informações pessoais?

O fornecimento de informações pessoais no site da OPAS é opcional. Se você optar por não
fornecer informações pessoais, você pode de qualquer maneira consultar e utilizar o site da
OPAS, mas não terá acesso a algumas opções como fazer compras, se inscrever em um
boletim informativo ou se candidatar a um posto de trabalho.

Opção para alterar a informação ou pedir para ser removido

A qualquer momento, você pode modificar suas informações ou pedir para sejam removidas:
para isso deve acessar novamente a página web onde cadastrou os dados e se comunicar com
o ponto focal desta página ou unidade da OPAS. Caso não estejam disponíveis dados de
contato na página, você pode clicar aqui para visualizar as informações.

Segurança

Nós não vendemos ou trocamos nenhum tipo de informações pessoais voluntariamente
fornecidas no site da OPAS a terceiros. Todas as informações fornecidas à OPAS por usuários
do site da OPS são guardadas com grande cuidado e segurança, e não serão utilizadas de
maneira diferente daquelas estabelecidas nesta política de privacidade, qualquer política
específica do site, ou das que foram expressamente autorizadas por você. A OPAS usa uma
variedade de tecnologias e medidas de segurança para proteger as informações que se
encontram em nossos sistemas afim de evitar perdas, uso indevido, acesso não autorizado ou
divulgação, alteração ou destruição.

Todos os nossos funcionários que têm acesso aos dados pessoais e estão associadas com o
seu processamento são obrigados a respeitar a confidencialidade dos assuntos oficiais,
incluindo os dados pessoais.
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O site da OPAS contém links para sites fora do domínio PAHO.org. A OPAS não se
responsabiliza pelas práticas de privacidade ou conteúdo de tais sites.

Notificação de Alterações

Quaisquer alterações desta política de privacidadeserão publicadas na página incial da OPAS:
www.paho.org/bra

Contato

Em caso de dúvidas ou perguntas a respeito desta política de privacidade, entre em contato
conosco aqui.

* Cookie

Um cookie é um pequeno conjunto de dados que são enviados a partir de um servidor
web ao seu navegador. Ele é geralmente usado para atribuir uma identificação única
para o seu computador de forma segura e armazenamento de dados como a
identificação do usuário, senhas, preferências e perfis eletrônicos. É armazenado no
disco rígido do seu computador. Você tem a opção de não permitir a instalação de
cookies da OPAS / OMS, alterando as configurações do seu navegador. Vários sites
podem enviar seus próprios cookies ao seu computador. Para proteger sua privacidade,
o navegador permite um site somente tenha acesso a seus próprios cookies, não
permitindo o acesso aos instalados por outros sites.
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