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Política de Privacidade

Agradecemos a sua visita ao site de Meditação Vipassana. Sua privacidade é importante 
para nossas organizações. Para melhor proteger a sua privacidade, fornecemos este 
aviso para explicar-lhe nossas práticas de informação e as questões das quais deve 
tomar conhecimento sobre como a sua informação é coletada e usada por este site e, em 
geral, por nossas muitas associações afiliadas ao redor do mundo. Contudo, por favor 
observe que detalhes específicos das políticas de privacidade de nossas associações 
afiliadas ao redor do mundo podem variar em cada país. Uma cópia da política de 
privacidade específica aplicável à sua informação pode ser obtida junto ao Comitê de 
Inscrição ou no local do curso de Vipassana após a sua chegada.

A Informação que Coletamos
Se você escolher se inscrever em um curso de Meditação Vipassana via formulário on-
line ou por formulário de inscrição convencional, os tipos de dados pessoais identificáveis
que  podem ser  coletados  incluem:  nome,  endereço,  endereço  de  e-mail,  número  do
telefone,  número de fax,  e  todas as demais informações altamente pessoais que são
solicitadas nos formulários de inscrição e nos formulários dos centros. A sua informação
pessoal,  contida  nos  formulários  de  inscrição,  é  armazenada  de  maneira  segura  em
nossas  instalações  e  as  únicas  pessoas  com  acesso  aos  dados  são  aqueles  que
precisam de fato ter conhecimento deles, tais como o responsável pelas inscrições do
curso,  o  gerente  do  curso/centro  e  o(s)  professor(es)  assistente(s)  que  conduzirá  o
curso(s) para o qual você se inscreveu.

Se  você  escolheu  nosso  serviço  “Conte  a  um  amigo  sobre  Vipassana”  estará,
necessariamente, submetendo ambos endereços de e-mails, seu e o de outra pessoa,
para  enviar  uma  mensagem  eletrônica  e  o  endereço  do  nosso  site  para  essa  outra
pessoa. Os tipos de informação pessoal identificável que podem ser coletados sobre você
pelo serviço é o seu endereço de e-mail e os tipos de informação pessoal identificável que
podem ser coletados sobre a outra pessoa nessas páginas incluem o endereço de e-mail
do  destinatário.  Também  poderemos  coletar  certas  informações  não-pessoais
identificáveis quando você visita os nossos sites, tais como o tipo de navegador (browser)
que está usando (p.ex., Firefox, Netscape, Opera ou Internet Explorer), o tipo de sistema
operacional que está usando (p.ex., Windows, Mac OS ou Linux) e o nome de domínio do
seu provedor de serviços da Internet (p.ex. Yahoo, Hotmail).

Como Usamos a Sua Informação

Usamos a informação que você fornece sobre você mesmo nos formulários de inscrição
para avaliar seu pedido de inscrição em um curso e para inscrevê-lo naquele curso. Além
disso, temos constatado que pessoas que fazem um curso de Vipassana freqüentemente
participam de cursos subseqüentes ao longo da vida. Para facilitar o comparecimento em
cursos  sucessivos  e  manter  um  registro  da  história  e  da  experiência  de  um  aluno,
podemos conservar os dados do curso de cada aluno indefinidamente na ausência de
uma proibição legal para assim fazê- lo em determinadas jurisdições ou de um pedido de
um(a) aluno(a) para destruir seus dados. Em alguns casos podemos usar seu endereço
postal ou e-mail para enviar informações sobre atividades relacionadas com Vipassana e
com os locais onde os cursos ocorrem, se você não cancelou a opção de receber este
tipo de informação. 
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Utilizamos as informações que você fornece sobre outras pessoas,  em nosso serviço
“Conte a um amigo”, para enviar sua mensagem e o endereço do nosso site. E algumas
vezes utilizamos as informações não-pessoais identificáveis que coletamos para melhorar
o  conteúdo  e  estrutura  de  nosso  site  e  para  melhor  compreendermos  quem  está
acessando o nosso site e de quais lugares e quais os arquivos que eles estão acessando
dentro do nosso site, isto é, usamos esta informação de forma agregada para analisar o
uso  do  site.  Este  site  de  Vipassana  nunca  tornará  as  suas  informações  pessoais
identificáveis disponíveis para terceiros, seja por razão comercial ou qualquer outra razão.
Contudo, certos sites regionais de nossa organização podem aceitar doações por cartão
de crédito e, neste caso, a informação pessoal coletada relacionada com esta transação
financeira de doação é processada no modo usual. De outra forma, não liberamos a sua
informação para  fora  de  nossas organizações associadas e  de suas  infra-  estruturas
internas,  exceto  quando  requerido  por  lei,  em resposta  a  uma  determinação  judicial.
Também pode ser que tais informações sejam fornecidas em resposta a uma solicitação
de cunho jurídico ou de outra exigência legal.

Todos os professores e professores-assistentes de Vipassana, bem como aqueles que
trabalham em todos os centros de meditação e servidores de Dhamma, somente têm
acesso a sua informação submetida nos formulários dos cursos quando necessário. Tais
informações são mantidas em sigilo e protegidas contra o acesso por terceiros uma vez
enviados para o comitê de inscrição de um curso em um centro ou fora de centro, para o
qual  foi  submetido.  Contudo,  a  forma particular  na qual  a  sua informação é mantida,
armazenada e usada é governada por políticas de privacidade internas do país onde o
curso para o qual se inscreveu será realizado. O único risco de divulgação inadvertida de
sua informação pode ser, no caso de inscrições submetidas por e-mail, durante o envio
deste no ambiente aberto da Internet, uma vez que sob algumas circunstâncias nosso
ambiente  de  aplicações  de  e-mail  não  é  seguro.  Por  favor  não  use  o  ambiente  de
inscrição por e-mail deste site a não ser que esteja preparado para pessoalmente correr
este risco.

Nossos formulários de inscrição e os dados pessoais neles contidos são processados e
armazenados em computadores. Além disso, nossos computadores estão localizados em
vários  países  do  mundo.  Ao  submeter  seu  formulário  de  inscrição  para  fazer  um de
nossos  cursos,  você  estará  autorizando o  armazenamento  e  processamento  de seus
dados  de  inscrição  em  um  computador  e  a  transferência,  além  fronteiras,  de  sua
informação pessoal contida no formulário de inscrição. Para o bem-estar dos alunos, pode
ser  necessário  anotarmos  e  guardarmos  informações  sobre  quaisquer  questões
relacionadas à saúde ou ao seu comportamento em relação ao curso, caso inconsistentes
com o Código  de  Disciplina,  ou  caso  indiquem,  de outra  forma,  qualquer  restrição  à
participação do aluno em cursos futuros ou a necessidade de que receba apoio adicional
em um curso futuro. Na eventualidade desta ocorrência rara, essas notas serão inseridas
em um computador e compartilhadas confidencialmente com professores-assistentes e
pessoas  autorizadas  a  responder  pelas  inscrições  em  cursos  futuros.  Seu
comparecimento  a  um  curso  implica  no  consentimento  inequívoco  do  uso  de  tais
anotações e de sua transferência além fronteiras.

Coleta de Informações por Sites de Terceiros

Esta Política de Privacidade somente aborda o uso e disseminação de informações que
coletamos de você. Nosso site pode conter links para outros sites externos cujas práticas
de informação podem ser diferentes das nossas. 

2

https://www.santi.dhamma.org/pt-br/alunos-antigos/


Política de privacidade para santi.dhamma.org

Os visitantes devem consultar as declarações de privacidade de outros sites, pois não
temos controle sobre a informação que é submetida ou coletada por outras organizações
e empresas. Uma vez que nossas organizações Vipassana não controlam as políticas de
privacidade de terceiros,  você estará sujeito às políticas e práticas de privacidade de
terceiros, se houver, e nossas organizações Vipassana não podem ser responsabilizadas
pelo  uso  ou  disseminação  de  sua  informação  pessoal  por  outras  empresas  ou
organizações. Por conseguinte, incentivamos que esclareçam as suas dúvidas antes de
fornecer suas informações pessoais para outros.

Cookies

O site de Vipassana não contém páginas que usem ‘cookies’. Cookies são arquivos de
texto que são colocados no navegador (browser) de seu computador para armazenar
suas preferências. Alguns sites de Vipassana “regionais” podem ter cookies.

Privacidade das Crianças

Nossas organizações Vipassana não coletam informações específicas  sobre  crianças,
mas temos compromisso com a segurança das crianças e o uso que fazem da Internet.
Portanto, em conformidade com o Ato de Proteção de Privacidade Online de Crianças de
1998,  dos  EUA  (e  legislações  similares  em  outros  países),  nunca  iremos  com
conhecimento requerer ou solicitar informação pessoal identificável de qualquer pessoa
menor de 13 anos sem o consentimento comprovado de seus pais. No caso de ficarmos
cientes  de  que  coletamos  tais  informações  pessoais  sem  o  requisito  e  comprovado
consentimento dos pais, iremos apagar essas informações de nossos bancos de dados
com a maior presteza possível.

Requisitos de Privacidade Específicos do País

Por  favor  observem  que  alguns  países  podem  ter  requisitos  particulares  de  lei  de
privacidade. Nossas organizações Vipassana ao redor do mundo seguem políticas de
privacidade específicas para cumprir com esses requisitos que podem diferir em detalhes
específicos desta política geral conforme definida acima. Pode-se obter uma cópia desses
requisitos escrevendo para o comitê de inscrição do centro para o qual está submetendo
seus formulários de inscrição ou no local do curso após a sua chegada.

Opções de Auto-Exclusão e de Inclusão em listas

Oferecemos a oportunidade para você se auto-excluir de nossas listas para receber por e-
mail  de  nossas  organizações  Vipassana  informações  sobre  nossos  serviços  e  outras
informações relacionadas com Vipassana. Em outros casos, pode ser possível a inclusão
em certas listas de distribuição de informações regionais. Se mais adiante você preferir
excluir o seu nome e informações pessoais identificáveis de nossos bancos de dados,
poderá  fazê-lo  bastando  para  isso  nos  enviar  um  e-mail  para  o  seguinte  endereço:
database-remove@dhamma.org.  Você  também  pode  entrar  em  contato  com  a
organização ou Centro de Vipassana de sua região e solicitar sair da lista.
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Como Nos Contatar

Se você tiver  dúvidas ou questões sobre  a política de privacidade ou qualquer  outra
política do site de Vipassana ou de sua implementação, pode nos contatar pelo e-mail
webmaster@dhamma.org.

Data de Efetivação

Esta  Política  de  Privacidade  entrou  em  vigor  em  1  de  novembro  de  2001.  Nossas
organizações  Vipassana  se  reservam  o  direito  de  modificar  esta  política  a  qualquer
momento e conforme nossa única discrição. O uso deste site constitui um compromisso
de aceitação das políticas citadas acima.
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