CLARA.ABBOTT.COM
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Bem-vindo ao nosso website da The Clara Abbott Foundation (chamada de “Fundação”, “Clara
Abbott”, “nós”, “nos”, etc.). Sua privacidade é muito importante para nós. Essa Política de
privacidade explica como nós lidamos com as informações pessoais que você nos fornece em
nosso site, clara.abbott.com, e se aplica somente às informações coletadas por esse site. A
menos que de outro modo especificado, essa Política de privacidade não se aplica às
informações pessoais coletadas off-line, a sites que não têm relação com essa Política de
privacidade, ou a sites de terceiros aos quais o site da Fundação pode estar relacionado. O uso
do site da The Clara Abbott Foundation está sujeito a esta Política de privacidade.
Leia esta Política de privacidade antes de usar o site da The Clara Abbott Foundation ou antes de
nos submeter informações pessoais.
O que são “informações pessoais” conforme usado nessa Política de privacidade?
O termo “informações pessoais” significa informações que o identificam ou que poderiam ser
usadas para identificá-lo e que nos são enviadas ou que são coletadas por nós. Exemplos de
informações pessoais incluem seu nome, seu endereço para correspondência, seu endereço de
e-mail e seu número de telefone.
Como a The Clara Abbott Foundation coleta informações on-line?
A Fundação coleta informações de duas maneiras:


Informações pessoais que você envia:
A Fundação coleta informações pessoais que você insere nos campos de dados em
nosso site. Por exemplo, você pode enviar seu nome, seu endereço para
correspondência, seu endereço de e-mail e/ou outras informações para receber
informações sobre vários assuntos, solicitar assistência financeira ou bolsas de estudo,
se inscrever para os programas e aulas da Fundação, contatar a Clara Abbott sobre
serviço ao cliente ou responder à pesquisas da Fundação. Para proteger sua
privacidade, você não deve fornecer à Fundação nenhuma informação que não seja
especificamente requisitada.



Coleta passiva de informações não identificáveis:
A Fundação pode coletar informações sobre suas visitas ao site sem que você envie tais
informações ativamente. Informações não identificáveis podem ser coletadas com o uso
de várias tecnologias, como cookies e web beacons. Cookies são pequenos arquivos de
texto que são transferidos ao disco rígido do seu computador por um site. Os web
beacons (também chamados de arquivos GIF, pixels ou tags da Internet) ajudam a
Fundação a reconhecer um cookie exclusivo em seu navegador. Seu navegador da
Internet transmite automaticamente ao site da The Clara Abbott Foundation algumas
dessas informações não identificáveis, como o URL do site que você acaba de visitar e a
versão do navegador que seu computador opera. As tecnologias de coleta passiva de
informações podem tornar o uso do site da Fundação mais fácil, nos permitindo

fornecer um melhor serviço, personalizar nosso site com base nas preferências dos
clientes, compilar estatísticas, analisar tendências e, por outro lado, administrar e
melhorar o site da The Clara Abbott Foundation. Certas características de nosso site
podem não funcionar sem o uso das tecnologias de coleta passiva de informações. As
informações coletadas por essas tecnologias não podem ser usadas para identificá-lo
sem informações identificáveis adicionais e a Fundação não conectará informações
identificáveis adicionais às informações coletadas através do uso de tais tecnologias de
rastreamento. Com relação a limitar ou desabilitar tecnologias de rastreamento, veja
abaixo “Que escolhas eu tenho sobre como a Fundação coleta e usa minhas informações
pessoais?”.
Em que circunstâncias a Fundação pode coletar e usar informações pessoais?
A Fundação usará as informações pessoais que você fornecer através de nosso site para
responder suas perguntas e solicitações e para oferecer um serviço de atendimento ao cliente
eficiente. Depois que você insere informações pessoais em um formulário ou campo de dados
em nosso site, a Fundação pode usar certas tecnologias de identificação para permitir que o site
"se lembre" de suas preferências pessoais, como as seções do site que você visita com
frequência. Nós também podemos usar essas informações pessoais para outros propósitos
comerciais, como para lhe oferecer a oportunidade de receber lembretes sobre os serviços e
produtos da Fundação, para convidá-lo a participar de pesquisas sobre nossos serviços e/ou
produtos ou para notificá-lo sobre eventos futuros.
A The Clara Abbott Foundation consolida as informações fornecidas pelo site?
A Fundação pode consolidar as informações dos clientes que usam seu site. Nós usamos essas
informações para nos ajudar a projetar melhor o site da Fundação e nossos produtos e serviços,
para aumentar nossas atividades de pesquisa e marketing e para facilitar outras funções
comerciais.
Que escolhas eu tenho sobre como a Fundação coleta e usa minhas informações pessoais?
Você sempre pode limitar a quantidade e o tipo de informações pessoais que a Fundação recebe
sobre você ao escolher por não inserir qualquer informação pessoal nos formulários ou campos
de dados de nosso site. Alguns de nossos serviços podem apenas ser oferecidos se você nos
fornecer informações pessoais apropriadas. Outras partes do site da Fundação podem
perguntar se você deseja ou não participar das listas de contato referente a eventos futuros e
serviços adicionais que podem ser de seu interesse.
Partes do site da The Clara Abbott Foundation que usam tecnologias de rastreamento para
coletar informações não identificáveis geralmente não lhe oferecem a possibilidade de não
participar das tecnologias de rastreamento. No entanto, alguns navegadores da Internet
permitem que você limite ou desabilite o uso de tecnologias de rastreamento que coletam
informações não identificáveis.
A fim de manter registros e de acordo com o solicitado por lei, nós reteremos certas
informações pessoais que você envia em conjunto com a concessão de solicitações por um
período especificado de tempo.

Quem terá acesso às minhas informações pessoais?

Informações pessoais podem ser acessadas por um número restrito de funcionários e
voluntários da Fundação Clara Abbott, por certas empresas com as quais a Fundação pode
conduzir programas em conjunto e por indivíduos ou entidades com quem temos contrato para
conduzir atividades comerciais para a Fundação. Nós treinamos nossos funcionários,
fornecedores e voluntários sobre a importância da privacidade e sobre como lidar com e
gerenciar os dados de clientes apropriadamente e de forma segura. Além disso, é prática da
Fundação notificá-lo caso você esteja se inscrevendo em um programa que é conduzido em
conjunto com outra empresa e que possa requerer acesso às suas informações pessoais. Da
mesma maneira, é prática da Fundação requerer que seus fornecedores mantenham suas
informações pessoais confidenciais e que as usem apenas para executar trabalhos para a
Fundação Clara Abbott.
Suas informações pessoais serão transferidas e armazenadas fora de seu país de residência,
incluindo os Estados Unidos e outros países. As leis de privacidade nesses países podem não
proteger suas informações pessoais na mesma extensão que as leis de seu país de residência.
No entanto, a The Clara Abbott Foundation tem adotado processos e práticas para assegurar um
nível contínuo e adequado de proteção das suas informações pessoais. Ao usar nosso site, você
está permitindo que a Fundação transfira e armazene suas informações pessoais fora de seu
país de residência.
A Fundação compartilha informações pessoais com terceiros?
Como prática comum, a Fundação não compartilha suas informações pessoais com terceiros, a
menos que seja necessário para conduzir um programa ou atividade em conjunto com ou
através de um fornecedor. Se a Fundação fornecer suas informações pessoais a indivíduos ou
entidades que nos ajudam em nossas atividades de negócio, é nossa prática requerer que esses
indivíduos e entidades mantenham suas informações pessoais confidenciais e que as usem
apenas para executar atividades para a Fundação. A The Clara Abbott Foundation se reserva o
direito de revelar suas informações pessoais para responder a solicitações autorizadas por parte
de autoridades governamentais, para abordar assuntos de segurança nacional ou quando elas
forem solicitadas por lei.
Como a Fundação protege informações pessoais?
É prática da Fundação proteger suas páginas da web que coletam informações pessoais. No
entanto, o sigilo de informações pessoais transmitidas na Internet não pode ser garantido. A
Fundação não pode garantir que terceiros não autorizados não obterão acesso às suas
informações pessoais. Assim, quando enviar informações pessoais ao site da The Clara Abbott
Foundation, você deve pesar tanto os benefícios como os riscos. Uma vez recebidas através do
site e/ou off-line, as informações pessoais são armazenadas em servidores seguros e protegidas
por firewalls.
A Fundação tem contratos com terceiros cujos sites não são controlados pela The Clara Abbott
Foundation ou que não estão sujeitos à sua Política de privacidade. Você deve verificar as
políticas de privacidade dos sites de tais terceiros antes de enviar informações pessoais.
Como a Fundação protege a privacidade de crianças?
Proteger a privacidade de crianças é muito importante para nós. A Fundação não coleta ou usa
conscientemente quaisquer informações de crianças (definimos como “crianças” menores de 13
anos) em seu site. Não permitimos conscientemente que crianças se comuniquem conosco ou

usem quaisquer de nossos serviços on-line. Se você é pai ou mãe e souber que seu filho nos
enviou informações, contate-nos usando um dos métodos especificados abaixo e nós
trabalharemos com você para resolver o assunto.
Como posso atualizar ou alterar minhas informações pessoais?
Você pode solicitar que suas informações pessoais sejam atualizadas ou alteradas em nossos
registros atuais. Informe-nos sobre suas intenções através de uma das maneiras mencionadas
abaixo.
Como posso contatar a The Clara Abbott Foundation?
Se você tem perguntas sobre o uso ou alteração de informações pessoais que você tenha nos
fornecido ou que gostaria de excluir de futuras comunicações da The Clara Abbott Foundation
ou de um programa específico da Fundação, entre em contato conosco clicando no link
“Contate-nos” no site da Fundação ou enviando um e-mail para askclara@abbott.com.
Alternativamente, você pode enviar uma carta para o seguinte endereço:
The Clara Abbott Foundation
A/C: Gerente de Comunicações
1175 Tri-State Parkway, Suite 200
Gurnee, IL 60031
United States
Como saberei se a Fundação atualizou essa política?
A Fundação se reserva o direito de alterar essa Política de privacidade sem aviso prévio para
refletir avanços tecnológicos, alterações legais ou regulatórias e boas práticas de negócio. Se a
Fundação alterar suas práticas de privacidade, uma nova Política de privacidade refletirá essas
alterações e a data de efetivação da Política de privacidade revisada será estabelecida nesse
parágrafo. Essa Política de privacidade foi atualizada pela última vez em 20 de outubro de 2014
e entrou em vigor na mesma data.

