Política de Privacidade
(Julho de 2019)
A sua privacidade é importante para nós. Esta política explica que tipo de informações pessoais serão
recolhidas: quando se registar online; quando entrar em contato connosco; ou quando nos fornecer
quaisquer dados pessoais, diretamente, ou ao preencher um formulário eletrónico. Dados pessoais
significa informações ou partes de informações que poderiam permitir-nos identificá-lo.
No caso de já ter concordado com outras Políticas de Privacidade emitidas por nós, essas aplicam-se
adicionalmente em relação à atual, exceto as cláusulas/disposições que forem contraditórias, então, nesse
caso, a Política de Privacidade presente prevalece em relação às anteriores.
Informação recolhida
Recolhemos os dados pessoais seguintes: o seu nome completo legal, e quando aplicável, o seu nome de
preferência; ano de nascimento; género; código postal; contato, incluindo número de telefone e e-mail;
detalhes do documento de identificação; opções alimentares e pedidos especiais relacionados com a sua
saúde, se necessário; contato de emergência; informação sobre as línguas faladas; informação sobre
experiências anteriores de participação em retiros de Satsang com Mooji e quaisquer outras informações
que nos providencie voluntariamente.
Apesar de não pretendermos especificamente gravar (recolher) a sua imagem e/ou voz, uma vez que
estiver no Monte Sahaja, poderemos recolher a sua imagem e/ou voz, quer em áudio, vídeo ou áudio e
vídeo, e/ou em fotografia.
Recolhemos dados pessoais para lhe fornecer determinados serviços relacionados com:
●

a sua candidatura e o processamento da sua candidatura (incluindo a candidatura para a reserva de
alojamento) para a participação num evento e/ou visita ou estadia no Monte Sahaja;

●

a partilha dos ensinamentos e orientações de Mooji com o público, através de transmissões ao
vivo, de gravações audiovisuais ou gravações apenas em áudio ou em vídeo, ou de fotografias,
dos encontros com Mooji;

●

a boa gestão da sua estadia no local do evento e/ou no ashram do Monte Sahaja;

●

a participação nas diversas atividades no local do evento e/ou no ashram do Monte Sahaja;

●

o fornecimento de apoio ao Satsang;

●

a gestão da sua segurança e saúde durante a sua estadia no local do evento e/ou no Monte Sahaja;

●

a partilha e transferência dos seus dados pessoais relevantes com a empresa que acolhe o evento,
Zmar Eco Experience, de forma a assegurar uma boa gestão da sua estadia no local do evento;
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●

a partilha/transferência de serviços (por exemplo, através de uma parceria/fusão) com as
Entidades da Sangha e/ou para a integração e reorganização destas entidades em entidades novas
ou já existentes;

●

a prevenção de potenciais ameaças ao nosso serviço.

Não armazenamos quaisquer dados relativos a cartões de crédito. Contudo, as plataformas de entidades
terceiras nossas colaboradoras que são usadas para processar todos os pagamentos (se aplicável) poderão
armazenar esses detalhes de cartões de crédito. Para mais informação, por favor leia atentamente os
Termos e Condições e a Política de Privacidade delas.
Poderemos armazenar as suas informações pessoais manualmente ou eletronicamente.
Como as informações recolhidas são utilizadas
As informações pessoais que nos forem fornecidas, serão apenas utilizadas para os fins acima indicados.
As informações pessoais não serão vendidas a terceiros, nem fornecidas a empresas de marketing direto
ou outras organizações desse tipo. Os dados pessoais recolhidos e/ou tratados por nós, são guardados de
acordo com as disposições do UE Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679.
Como armazenamos as informações recolhidas e por quanto tempo
As informações que nos fornecer serão armazenadas nos nossos servidores seguros que estão localizados
na União Europeia.
Ao enviar informações pessoais, concorda com esta transferência, armazenamento e tratamento de dados.
Tomaremos todas as medidas razoavelmente possíveis para assegurar que os seus dados sejam tratados de
forma segura. Por favor, tenha em atenção que os dados pessoais que nos enviar voluntariamente, através
de qualquer uma das nossas plataformas oficiais de comunicação, poderão ser partilhados com as
Entidades da Sangha, mas apenas quando o seu conhecimento for estritamente necessário.
Os dados pessoais que nos forem divulgados, exceto os dados que estão incluídos em fotografia ou em
gravações de áudio/vídeo/áudio e vídeo, devem ser tratados, compartilhados e armazenados por um
período de 5 (cinco) anos, para as finalidades acima mencionadas. Os dados pessoais que fornecer para o
apoio ao Satsang (incluindo gravações em vídeo e/ou áudio) serão conservados por um período máximo
de 2 (dois) anos. Os dados pessoais divulgados, que estão incluídos em fotografias ou em quaisquer
gravações de áudio/vídeo/áudio e vídeo devem ser tratados, armazenados ou partilhados por um período
de tempo ilimitado e apenas para fins educativos, informativos ou promocionais de partilha dos
ensinamentos e orientações de Mooji para o público, com o maior respeito e sensibilidade.
Comunicado de Confidencialidade
Todos os dados pessoais que nos forem divulgados serão tratados como confidenciais por todos os
funcionários, assistentes e colaboradores das Entidades da Sangha. Implementámos procedimentos e
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fluxos de trabalho, de forma a garantir que os seus dados pessoais (incluindo possíveis dados pessoais
fornecidos voluntariamente, tais como, mas não limitados a: correspondência connosco, chamadas de
Skype, gravações de qualquer tipo - áudio ou vídeo - fotografias, etc) serão tratados com o maior respeito,
tendo em conta o princípio de utilização dos seus dados pessoais de forma legal, justa e ética, somente por
pessoas específicas, para fins específicos, onde seja relevante para o fluxo de trabalho, mantendo-os
seguros e à sua disposição por solicitação, e/ou destruindo-os/eliminando-os quando já não forem
relevantes/necessários para os fins para os quais foram recolhidos.
Direitos relacionados com os seus dados pessoais
A lei dá-lhe o direito de acesso aos dados recolhidos que lhe digam respeito. Também lhe dá o direito de
se opôr ao tratamento dos dados que digam respeito a si. Poderá também requerer a retificação ou o
apagamento dos seus dados pessoais e retirar o seu consentimento para com o tratamento dos seus dados
pessoais com uma ou mais finalidades. Dispõe também do direito de portabilidade dos dados, do direito
de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado e,
do direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo de proteção de dados. Contudo, no caso
de decidir retirar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais com uma ou mais
finalidades acima mencionadas, ao retirar o seu consentimento fará com que não sejamos capazes de lhe
fornecer o serviço requisitado e/ou continuar a cumprir com quaisquer obrigações legais e/ou contratuais
correntes que possamos ter para consigo e/ou para com outros; reservamos também o nosso direito, de
forma justificada, de recusar a sua retirada de consentimento. Para mais informações sobre estes direitos e
sobre como exercê-los, por favor escreva um e-mail para dataprotection@mooji.org, fornecendo o seu
nome completo, as informações cujo acesso está a solicitar, os direitos que gostaria de invocar e os
motivos/preocupações para o seu pedido.
Língua do documento. Contato para questões relacionadas com esta Política de Privacidade
Este documento foi escrito em Inglês e Português. Em caso de um mal entendido ou conflito entre os
termos escritos aqui em Inglês e Português, prevalece a versão do termo em Inglês.
Quaisquer perguntas ou dúvidas acerca desta Política de Privacidade devem ser enviadas para
dataprotection@mooji.org. Esta Política de Privacidade aplica-se igualmente aos dados pessoais
recolhidos por todas e qualquer uma das seguintes organizações (aqui referidas coletivamente como
“Entidades da Sangha”): Mooji Foundation Ltd., Mooji Media Ltd., Associação Mooji Sangha e Jai
Sahaja - Alojamento e Comércio de Produtos Básicos, LDA.
Quaisquer alterações a esta Política de Privacidade serão anunciadas em www.mooji.org e será também
notificado por e-mail, quando apropriado.
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