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Política de Privacidade de Dados da Igreja Presbiteriana de 

Campinas, conforme a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 

Conselho da Igreja Presbiteriana de Campinas 

 

A Igreja Presbiteriana de Campinas, nos preceitos da Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, 

declara que se compromete a manter a privacidade dos dados pessoais de seus membros, oficiais, missionários, 

obreiros evangelistas, funcionários, fornecedores, voluntários, visitantes e demais colaboradores e está 

comprometida em proteger suas informações e dados pessoais, reconhecendo que os dados pertencem única e 

exclusivamente aos seus titulares, que detém os direitos sobre eles. 

Nesse sentido, este documento de política de privacidade explica de maneira clara e acessível como os seus 

dados são coletados, usados e armazenados. Este documento permanecerá on-line, podendo-se baixar uma 

versão em PDF. 

A aceitação da nossa política será feita quando você acessar ou utilizar o nosso website, ou nosso aplicativo ou 

através do envio da mesma via correspondência. Isso indicará que você está ciente e em total acordo com a 

forma como utilizaremos os seus dados. Cumprindo os requisitos da LGPD. 

 

Para facilitar sua compreensão, a presente política está dividida da seguinte forma: 

 

1. Quem é a Igreja Presbiteriana de Campinas? 

2. Quais dados pessoais a Igreja Presbiteriana de Campinas coleta? 

3. Dados de imagens decorrentes de transmissões AO VIVO OU GRAVADAS.  

4. Como a Igreja Presbiteriana de Campinas utiliza seus dados? 

5. Como guardamos os seus dados? 

6. Retenção e exclusão dos dados. 

7. Compartilhamento de informações. 

8. Direito do titular de dados. 

9. Atualização da política de privacidade e uso de dados pessoais. 

10. Lei aplicável. 

 

1 - Quem é a Igreja Presbiteriana de Campinas? 

 

A Igreja Presbiteriana de Campinas é uma entidade jurídica de direito privado, de natureza e organização 

religiosa, constituída de crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, com sede e foro na cidade de Campinas, estado 

de São Paulo, à rua General Osório 619, Centro, reorganizada no dia 12 de agosto de 1903 (tendo sido fundada 

em 10 de julho de 1870, pelos Reverendos Hugh Ware Mckee e George Nash Morton), em conformidade com a 

Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil – IPB e sem finalidade lucrativa, sendo regida por seu Estatuto, 

representada pelo Conselho de Presbíteros, na pessoa de seu presidente o Pastor Titular, tendo por fim prestar 

culto a Deus, em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua 

guarda, bem como, ensinar os seus membros a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo 

Testamento, em toda a sua pureza e integridade, promover a aplicação dos princípios da fraternidade cristã e o 

crescimento de seus membros, na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fundar e manter 

instituições de ensino que ministrem instrução em todos os graus, nos termos das leis do País, sem fins 
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lucrativos, fundar e manter Instituições de Assistência Social para o exercício da filantropia, amparando e 

ajudando os “pobres que sempre estão conosco”, como ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo. Além de sua sede, a 

Igreja Presbiteriana de Campinas poderá manter uma ou mais comunidades denominadas congregações ou 

pontos de pregação, a ela subordinadas, na forma do presente estatuto. A Igreja Presbiteriana de Campinas é 

constituída com tempo de duração indeterminado. 

 

2 - Quais dados pessoais a Igreja Presbiteriana de Campinas coleta? 

 

Nós coletamos informações que você nos fornece de forma voluntária e consciente, e as cadastramos no 

Sistema iCalvinus, fornecido pela IPB (conforme telas abaixo), mesmo, por meio de contratos de propriedade, 

de trabalho ou de prestação de serviços. 

Por meio dessa política, você concorda expressamente com a coleta/tratamento de dados, o uso e o 

compartilhamento desses dados nos termos aqui estabelecidos. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 
 

3. Dados de imagens decorrentes de transmissões AO VIVO OU GRAVADAS 

 

Em relação às imagens captadas e transmitidas AO VIVO ou mesmo depois de GRAVADAS, nas dependências da 

Ipcamp, ou em locais que possam ter sido usados para algum evento, fica de conhecimento do membro ou 

visitante que eventualmente sua imagem possa estar sendo veiculada, em redes sociais. É de inteira 

responsabilidade da Ipcamp as tomadas destas imagens dentro dos padrões de captação de todo evento 

público. Nos locais que são captadas estas imagens, existe informação visível a todos sobre esta ação, bem 

como sugestão de ocupação de locais onde as câmeras não captarão imagens, caso o membro ou visitante 

queira privacidade.  

 

Os canais oficiais onde são veiculados os vídeos AO VIVO e GRAVADOS, bem como textos e fotos são as redes 

sociais;  

 

Youtube - https://www.youtube.com/igrejapresbiterianadecampinas  

facebook  Ipcamp - https://www.facebook.com/igrejaipcamp  

facebook AEA - https://www.facebook.com/aeacampinas  

https://www.youtube.com/igrejapresbiterianadecampinas
https://www.facebook.com/igrejaipcamp
https://www.facebook.com/aeacampinas
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Instagram Ipcamp - https://www.instagram.com/igrejaipcamp/ 

Instagram AEA - https://www.instagram.com/aeacampinas/  

Instagram UMP Reflexo - https://www.instagram.com/eusoureflexo/ 

Instagram UPA - https://www.instagram.com/upaipcamp/ 

Instagram Vila de Histórias Ipcamp - https://www.instagram.com/vila_de_historias/ 

 

Os dados que são veiculados nos canais e redes sociais acima seguem também política de privacidade de seus 

proprietários, no caso a Alphabet Inc. Para o Youtube e a Meta.com para o Instagram e facebook. 

 

A Ipcamp também possui outros canais de divulgação de informações, fora das redes sociais, que 

eventualmente tenham dados de seus membros, a saber;  

 

A. Boletim Informativo IPCAMP – Publicação semanal periódica, desde 1933. Contém pastorais 

(Editoriais) de responsabilidade dos Pastores da Igreja, e informações da vida eclesiástica semanal. Este 

boletim também é publicado em seu site oficial (Web Based), e o aplicativo IP Campinas. 

B. Site oficial da Ipcamp – www.ipcamp.org.br Foi desenvolvido e estruturado de forma a ter as 

informações básicas da Ipcamp, bem como divulgações de seus eventos e programações.  

C. Aplicativo IP Campinas – Desenvolvido e mantido para as plataformas Android e IOS, contém 

praticamente as informações estruturadas e veiculadas do site oficial da Ipcamp.   

 

O site da Ipcamp e o Aplicativo IP Campinas, foram desenvolvidos e são mantidos pela empresa Dzign-E 

Sistemas e Tecnologia Ltda, seguindo as políticas mais recentes de segurança de dados.  

 

4 - Como a Igreja Presbiteriana de Campinas utiliza seus dados? 

 

Nós, da Igreja Presbiteriana de Campinas, prezamos muito pela sua privacidade. Por isso, observamos o 

disposto no texto da LGPD, coletando apenas os dados indispensáveis para os fins almejados, atualizando-os e 

tratando-os como confidenciais, e somente utilizaremos essas informações para os fins aqui descritos e 

autorizados por você. 

Por meio desta política, a Igreja Presbiteriana de Campinas fica autorizada a utilizar seus dados: 

 

1. para propósitos administrativos e eclesiásticos regidos pelo estatuto da Ipcamp e Constituição da IPB. 

2. para comunicar atividades, serviços, eventos, notícias, atualizações e outros assuntos em que você 

possa ter interesse; 

3. por determinação de autoridade competente ou decisão judicial. 

 

Eventualmente, poderemos utilizar dados para finalidades não previstas nesta política de privacidade, mas 

estas estarão dentro das suas legítimas expectativas. O eventual uso dos seus dados para finalidades que não 

cumpram com essa prerrogativa será feito mediante sua prévia autorização. 

 

5 - Como guardamos os seus dados? 

 

Os dados são arquivados em ambiente seguro, em servidores próprios ou por ela contratados, em nuvem, pelos 

fornecedores de serviços, no caso dos informatizados, buscando evitar perdas, uso indevido, acesso e 

divulgação não autorizados, obedecendo à temporalidade necessária para a realização das atividades descritas 

na presente Política e/ou de acordo com os prazos fixados em lei ou por determinação dos órgãos reguladores. 

https://www.instagram.com/igrejaipcamp/
https://www.instagram.com/aeacampinas/
https://www.instagram.com/eusoureflexo/
https://www.instagram.com/upaipcamp/
https://www.instagram.com/vila_de_historias/
http://www.ipcamp.org.br/
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6 - Retenção e exclusão dos dados 

 

A Ipcamp irá reter os dados e informações dos titulares apenas pelo período em que perdurar a finalidade para 

a qual eles foram coletados, incluindo a segurança do processamento, com obrigações jurídicas e 

regulamentares (que acarretarão a necessidade de manutenção da retenção), bem como, litígios ou para o 

estabelecimento do exercício ou da defesa de ações judiciais. 

 

7 - Compartilhamento de informações 

 

A Igreja Presbiteriana de Campinas pode compartilhar os dados pessoais coletados de terceiros nas seguintes 

situações e nos limites autorizados pelos regulamentos e leis pertinentes: 

 

A. para propósitos administrativos e eclesiásticos regidos pelo estatuto da Ipcamp e 

Constituição da IPB; 

B. para comunicar datas de aniversários, seu nome e contato somente para membros da 

igreja; 

C. para cumprimento de obrigação regimental e/ou legal, determinação de autoridade 

competente ou decisão judicial; 

 

Todos os seus dados são confidenciais e somente as pessoas com as devidas autorizações terão acesso a eles. 

Qualquer uso desses dados estará de acordo com a presente política. Por meio deste documento, você autoriza 

expressamente tais compartilhamentos. 

 

8 - Direito do titular de dados 

 

Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que se refere ao tratamento de dados pessoais, a Ipcamp 

respeita e cumpre com os requisitos da LGPD para que o usuário possa solicitar seus dados pessoais, no que se 

refere: a) solicitar uma cópia de seus dados pessoais mantidos em nossa base de dados; b) a correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; c) a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade, nos limites autorizados pelo estatuto da igreja, regulamentos e 

leis vigentes; d) a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a Ipcamp 

compartilhou seus dados; e) Retirar qualquer consentimento para o processamento de dados pessoais a 

qualquer momento, sendo informado das consequências. 

 

9 - Atualização da política de privacidade e uso de dados pessoais 

 

A Igreja Presbiteriana Campinas se reserva o direito de alterar essa política quantas vezes forem necessárias, 

visando fornecer a você mais segurança e conveniência e melhorar cada vez mais a sua experiência. É por isso 

que é muito importante que você acesse nossa política periodicamente. Para facilitar, indicamos no fim do 

documento a data da última atualização. Caso sejam feitas alterações relevantes que ensejem novas 

autorizações suas, publicaremos uma nova política de privacidade, sujeita novamente ao seu consentimento. 
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10 - Lei aplicável 

 

Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, e em 

obediência ao regulamento da LGPD. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas-SP, como o competente para 

dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente documento, com expressa renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Campinas, 07 de maio de 2022. 

Conselho da Igreja Presbiteriana de Campinas  

 

 

 

 

 

Este documento foi construído tendo como base o documento “Política de 

Privacidade de Dados – IPN” da Igreja Presbiteriana Nacional (Brasília/DF), adaptando 

à realidade da Igreja Presbiteriana de Campinas em suas atividades atuais.  

Conselho da Ipcamp, 11-março-2022 

 


