
 

 

 

Rede de Solidariedade da Afipea 

Termos e Condições de Uso 

 

O uso da ferramenta de anúncio (a partir de agora denominada “REDE SOLIDÁRIA 
AFIPEA”) oferecido pela Afipea em seu site está condicionado à aceitação e ao 
cumprimento dos Termos e Condições de Uso descritos abaixo.  

Para fazer uso do espaço e anunciar é preciso: (i) ler atentamente os termos descritos 
abaixo; (ii) concordar expressamente com eles; e (iii) fornecer os dados válidos (nome 
completo, telefone e e-mail), uma vez que a Afipea não irá intermediar o contato entre 
os filiados anunciantes e aqueles que se interessarem pela oferta.   

Os Termos e Condições de Uso regulamentam a utilização do espaço virtual no site da 
Afipea, no qual serão divulgados anúncios de bens e serviços voltados para a 
solidariedade, isto é, sem fins econômicos (espaço denominado de “REDE SOLIDÁRIA 
AFIPEA”), que pertencem à Afipea, localizada à SBS Quadra 01 Bloco K Edifício 
Seguradoras, Asa Sul - DF, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.264.183/0001-15.  

A Ferramenta está disponível para associados devidamente inscritos e em dia com as 
obrigações associativas. Caso o associado passe a estar irregular com as obrigações 
será automaticamente desabilitado para a publicação do anúncio.  

A Afipea se reserva o direito de modificar a qualquer tempo estes Termos e Condições 
de Uso, estabelecidos como condição fundamental para a utilização do serviço, bem 
como, não se responsabiliza por qualquer transação feita em decorrência do anúncio 
publicado em seu espaço. A doação de bens móveis e/ou de serviços ofertada pelo 
associado é realizada sem ônus ou encargo, bem assim que serão exclusivamente do 
doador os custos decorrentes. 

Responsabilidades 

O associado consente de forma inequívoca ao aceitar estes termos, com a divulgação 
dos dados pessoais (nome, e-mail e telefone) e dos bens e serviços ofertados para 
doação, além de ser legalmente responsável pelo conteúdo de seus anúncios e dados 
publicados. 

A Afipea não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos pelo associado ou terceiros 
que, de qualquer modo, tenha origem ou dependência relacionada ao espaço. 

A Afipea não é proprietária dos produtos oferecidos pelos associados anunciantes, não 
detém a posse deles, não realiza as ofertas e intervém na entrega dos produtos, cuja 
negociação se inicie no site. 

O associado reconhece e aceita que, ao realizar negociações, o faz por sua conta e 
risco, isentando a Afipea de qualquer responsabilidade. 

 

 

 



 

 

 

Registro e dados pessoais 

 

A Afipea procederá à divulgação dos dados do associado e dos bens e serviços 
ofertados para doação, mediante expresso CONSENTIMENTO que se dará por 
escrito e enviado ao endereço de e-mail solidariedade@afipea.org.br, junto com 
TODOS os dados pertinentes ao anúncio, ao concordar com as seguintes 
informações:  

 

a) A divulgação dos dados pela Afipea tem como finalidade específica possibilitar 
que os interessados nos bens e serviços ofertados possam contatar o associado 
doador, uma vez que a Afipea não é responsável por tal intermediação; 

b) A divulgação dos dados do associado no sítio eletrônico da internet perdurará 
até a concretização da doação, ou até o perecimento do bem caso não haja 
interessado ou até o prazo estipulado pelo filiado, conforme o caso; 

c) O associado poderá entrar em contato com a área responsável pelo anúncio por 
meio dos seguintes canais: e-mails solidariedade@afipea.org.br e 
comunicacao@afipea.org.br ou telefones (61) 3321-2615 e (61) 98621-0072  (a 
exemplo de o filiado pretender revogar o consentimento. 

d) O associado poderá revogar o consentimento a qualquer momento, hipótese em 
que a Afipea excluirá de imediato os dados pessoais do seu sítio eletrônico. 

e) O associado terá todas as garantias previstas no art. 18 da da LGPD.  
 

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, 
em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento 
e mediante requisição: 
I - confirmação da existência de tratamento; 
II - acesso aos dados; 
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto nesta Lei; 
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 
mediante requisição expressa, de 
 
 
 
acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os 
segredos comercial e industrial; 
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do 
titular, exceto nas hipóteses previstas 
no art. 16 desta Lei; 
 
 
Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu 
tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada 
a conservação para as seguintes finalidades: 
I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais; 
III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 
tratamento de dados dispostos nesta 
Lei; ou 
IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e 
desde que anonimizados os dados. 
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado 



 

 

 
 
 
de dados; 
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento 
e sobre as consequências da negativa; 
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5o do art. 8o desta 
Lei. 
Art. 8o. § 5o O consentimento pode ser revogado a qualquer momento 
mediante manifestação expressa 
do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os 
tratamentos realizados sob amparo do 
consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver 
requerimento de eliminação, nos termos 
do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei. 
 
 

Os Usuários que tiverem não mantiverem a regularidade do vínculo associativo não 
poderão mais utilizar a Ferramenta. 

 

Regras de conduta do Usuário 

 

A Afipea se reserva o direito de vetar anúncios que não sejam voltados para a finalidade 
do espaço (REDE DE SOLIDARIEDADE) sendo VEDADA qualquer solicitação que 
contenha: 

a) Conteúdo abusivo, como textos, fotos e/ou vídeos que tenham caráter 
difamatório, discriminatório, obsceno, ofensivo, ameaçador, abusivo, vexatório, 
prejudicial, que contenha expressões de ódio contra pessoas ou grupos, ou que 
contenha pornografia infantil, pornografia explícita ou violenta, conteúdo que 
possa ser danoso a menores, que contenha insultos ou ameaças religiosas ou 
raciais, ou que incentive danos morais (incluindo os corporais) e patrimoniais, ou 
que possa violar qualquer direito de terceiro, notadamente os direitos humanos. 

b) Banners publicitários e/ou qualquer tipo de comércio eletrônico que seja 
considerado ilícito, assim entendidos os que sejam contrários à legislação ou 
ofendam direitos de terceiros. 
 

c) Informações difamatórias e caluniosas ou que sejam contrárias à honra, à 
intimidade pessoal e familiar ou à imagem das pessoas (inclusive de pessoa 
jurídicas, entidades e organizações e ela equiparadas). 

d) Material que incite à violência e à criminalidade, bem como à pirataria de 
produtos. 

e) Conteúdo que provoque, por suas características danos a Afipea; 
 
 

 

O Usuário concorda que, ao usar a Ferramenta, não irá: 

a) violar qualquer um destes Termos e Condições de Uso; 

b) praticar falsidade, assim entendidas a falsidade de informações e a falsidade 
ideológica; 

c) realizar propaganda política nos anúncios. 



 

 

 

d) realizar ou incentivar atividades ilegais, incluindo (mas não se limitando a) 
promover ou facilitar o acesso, uso ou venda de substâncias ou dispositivos 
perigosos; 

e) deixar de cumprir com quaisquer leis, normas, regras, princípios e 
regulamentações aplicáveis; 

 


