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O Projeto Izidora consiste na recuperação das áreas degradadas na microbacia do
Isidoro, Sub-bacia Rio das Velhas, garantindo uma melhoria na qualidade da água
aportada aos rios, principalmente no que se refere a redução do volume de esgoto
doméstico e de sedimentos, com a finalidade de promover o desenvolvimento
sustentável da região compreendida, focando em aspectos ambientais e acadêmicos.
O Projeto é executado pela Ricardo Motta Pinto Coelho – ME (RMPC Meio Ambiente
Sustentável), inscrita no CNPJ sob o n 35.306.576/0001-66, Rua José Ribeiro Filho,
207/803 Belo Horizonte (MG) CEP 31.330-500 e operacionalizado através do Acordo de
Cooperação Financeira – ACF No. 209/2021, assinado entre a contratante e o Fundo
Socioambiental – FSA, da Caixa Econômica Federal.
A coordenação do projeto possui o compromisso de resguardar a privacidade e proteger
os dados pessoais de todos os envolvidos no projeto, estando sempre disponível,
mediante os contatos constantes no website para quaisquer dúvidas e solicitações dos
interessados.
O presente documento é voltado aos colaboradores, parceiros, todos os envolvidos e
interessados e também ao público em geral, e dispõe acerca das formas nas quais
tratamos os dados pessoais dessas pessoas. Caso seja colaborador, parceiros,
fornecedor ou estiver participando de alguma etapa do projeto ou atividade específica
do Projeto Izidora, você deve buscar o respectivo aviso de privacidade emitido ou a
coordenação do projeto, para que lhe forneça os termos aplicáveis e o informe a
respeito de seus direitos sobre os seus dados.
O presente documento tem por objetivo regularizar e elucidar de forma transparente,
objetiva e simples, como os dados pessoais dos envolvidos no projeto são coletados,
utilizados e protegidos e compreende os seguintes assuntos:
A. Finalidade da coleta de dados

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Quais dados coletados
Método da coleta de dados
Comunicação com os envolvidos
Compartilhamento de dados com terceiros
Segurança e compreensão
Direito dos titulares dos dados
Privacidade dados menores de 18 anos
Alterações futuras

A – Finalidade da Coleta de Dados - Dados e conhecimento gerado no projeto
Todos os dados e informações coletadas durante a execução do projeto foram obtidos
através de pesquisas originais conduzidas pelos membros do projeto e estão
intrinsicamente ligado à execução do Projeto Izidora, na consecução de seu objetivo
final, de recuperação das áreas degradadas na microbacia do Isidoro, Sub-bacia Rio das
Velhas, garantindo uma melhoria na qualidade da água aportada aos rios,
principalmente no que se refere a redução do volume de esgoto doméstico e de
sedimentos, com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável da região.
O projeto também utiliza informações presentes em bancos de dados públicos e de
acesso gratuito tais como IBGE, governos estaduais e dos municípios de Belo Horizonte
e Santa Luzia.
A coleta dos dados pessoais dos envolvidos no projeto viabiliza o diagnóstico
socioambiental, a fim de identificar os hábitos sanitários no local, as formas de
escoamento de esgoto existentes, quais as formas de agricultura local, todos
diretamente necessários à recuperação das águas, permitindo a verificação dos locais
para instalação de fossas e criação de projeto de saneamento básico, sendo coletados,
portanto, com base no legitimo interesse, no consentimento dos envolvidos e também
para fins acadêmicos.
As informações constantes no website do Projeto Izidora não dizem respeito a nenhum
dado pessoal eventualmente coletado para a execução do projeto, não havendo
divulgação de dados pessoais individualizados dos envolvidos no projeto, de forma que
não é possível proceder com a identificação de nenhuma pessoa natural.
O website do Projeto Izidora tem por objetivo possibilitar que os beneficiários diretos e
demais interessados, tais como gestores públicos, acadêmicos, formadores de opinião,
funcionários e gerentes ligados aos bancos de fomento, pessoas envolvidas com a
geração e avaliação de políticas públicas, além do público em geral possam participar e
ter acesso ao cronograma de execução, as ações implementadas, as licenças ambientais
obtidas e demais informações pertinentes, sem, contudo, expor qualquer dado pessoal,
não havendo nenhuma função comercial ou de venda de produtos ou serviços, seja
online ou presencial
O presente projeto não faz nenhuma campanha publicitária que envolva a obtenção de
lucro ou que se refira a venda de produtos ou serviços e a coleta de dados tem por

intuito somente consecução dos objetivos socioambientais expostos acima, não sendo,
em nenhuma hipótese, utilizados para campanhas promocionais ou comerciais.

B – Quais os dados coletados
Referente à comunidade da região compreendida na microbacia do Isidoro, Sub-bacia
Rio das Velhas, são coletados dados pessoais diretamente dos envolvidos,
compreendendo: Nome, idade, sexo, renda familiar, estrutura domiciliar, esgotamento
e deposição de lixo, bem como dados etnobotânicos e o tipo/quantidade de animais
domésticos existente.
No que tange aos membros da equipe e parceiros, são coletados dados fornecidos
diretamente por essas pessoas, compreendendo: Nome, identidade, CPF ou CNPJ,
endereço e dados bancários para pagamentos.

C- Métodos de coleta de dados
A coleta de dados pessoais e ambientais no projeto Izidora sempre é feita pessoalmente
através de entrevistas.
O presente projeto optou por não fazer uso de pesquisas usando formulários on line,
uma vez que a região de estudos dispõe de acesso muito limitado à internet. Entretanto,
um programa foi elaborado para permitir esse tipo de coleta de dados.
O projeto não trará quaisquer informações de pessoas naturais ou jurídicas que não
estejam diretamente vinculadas ao projeto tais como bolsistas, consultores,
empreiteiros, prestadores de serviços ou fornecedores de materiais.

D- Comunicação com os envolvidos
As ferramentas de comunicação e de contato com a comunidade ou com parceiros e
colaboradores estão disponíveis no website, de forma clara e ampla, estando disponível
para qualquer interessado.

E- Compartilhamento dos dados com terceiros
O Projeto Izidoro, em determinadas situações, precisará compartilhar os dados pessoais
com terceiros. As situações que envolverão o compartilhamento das informações serão
exclusivamente com parceiros e com o fomentador do projeto, necessários à
consecução dos objetivos e finalidades do projeto, sempre da forma mais anonimizada
possível.
Eventualmente com autoridades ou entidades governamentais ou outros terceiros, para
a proteção dos interesses do Projeto Izidora em qualquer tipo de conflito, incluindo
ações judiciais e processos administrativos e também mediante ordem judicial ou pelo

requerimento de autoridades administrativas que detenham competência legal para a
sua requisição.
Tendo em vista que a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18 assegura aos titulares
de dados pessoais diversos direitos, inclusive o de saber com quem a empresa
compartilhou os respectivos dados pessoais, disponibilizamos o contato da coordenação
do projeto: secretaria.rmpc@gmail.com

F- Segurança e compensação
Qualquer dado pessoal coletado pelo Projeto Izidora é armazenado de acordo com
padrões de segurança, com acesso restrito e controlado de pessoas, somente dos
profissionais habilitados, havendo o compromisso de empregar os melhores esforços
para garantir a privacidade e proteger os dados pessoais dos Titulares, mas nenhuma
transmissão de informações é totalmente segura, sendo possível eventuais a ocorrência
de falhas técnicas, vírus e outros.
Sendo essa a hipótese, o Projeto Izidora empregará pleno e legítimo esforço para conter
e minimizar as consequências, sempre garantindo a devida transparência aos
envolvidos.
O website conterá as informações acerca da prestação de contas do projeto, mas essa
informação será hospedada numa parte reservada do portal e somente pessoas
autorizadas poderão ter acesso. Todo acesso não permitido ou feito de forma não
autorizada poderá ser judicializado e constitui um crime segundo a LGPD.

G - Direitos dos titulares dos dados
O Projeto Izidora garante ao titular dos dados a possibilidade de fazer solicitações
conforme os direitos garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, quais sejam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirmação da existência de tratamento;
Acesso aos dados;
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade;
Portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição e ou autorização expressa pelo Titular;
Eliminação dos dados tratados com consentimento do Titular;
Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais
o Projeto Izidora compartilhou os dados;
Informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem
como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa;
Revogação do consentimento.

As requisições são realizadas de forma gratuita e com a verificação da validade da
identificação do solicitante.

Para exercer os direitos como titular de dados pessoais, entre em contato conosco
através do e-mail: secretaria.rmpc@gmail.com
O Projeto Izidora informa a possibilidade de eventual rejeição da requisição, com base
em motivos formais, tais como a impossibilidade de confirmar a identidade do
solicitante ou legais. Sendo essa a hipótese, será devidamente comunicado e justificado
os motivos da negativa

H -Privacidade para menores de 18 anos
Segundo a Lei Geral de Proteção de dados do Brasil, expressamos a concordância com
a privacidade dos dados de crianças adolescentes menores de 18 anos, que se tratam
de dados sensíveis, exigindo maior precaução e segurança na coleta e armazenamento.

I - Alterações futuras
O projeto pretende realizar a pesquisa e pretende entregar produtos ambientais dentro
da melhor técnica, usando a metodologia mais adequada. No entanto, a coordenação
do projeto reserva o direito de atualizar, corrigir ou excluir toda informação que julgar
não ser adequada ao escopo da presente proposta, sempre respeitado os direitos dos
titulares dos dados.

Legislação e Foro
Esta política será regida, interpretada e executada de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, especialmente a Lei nº 13.709/2018, independentemente das leis
de outros Estados ou países, sendo competente o foro de domicílio do Titular para
dirimir qualquer dúvida decorrente deste documento.

Informações de contato e dúvidas
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