
 

 

 

Política de Privacidade  

 

CASA: Significa A CASA – Museu de Arte e Artefatos Brasileiros, associação privada 

sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 03.031.145/0001-48, com sede na Avenida 

Pedroso de Morais, nº.1.216/1.234, Alto de Pinheiros, CEP 05420-001. 

Museu da Casa Brasileira: Significa o Museu da Casa Brasileira, com sede na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 2.705, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, equipamento 

público pertencente ao Governo do Estado de São Paulo e gerido pela CASA através 

da sua filial inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29, por meio de Contrato de Gestão, 

demonstra por meio desta Política de Privacidade (“Política”) como é utilizado os 

dados pessoais recebidos no site, de usuários e visitantes. 

O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção 

e Dados Pessoais (Lei 13.709/18). Contudo, o documento poderá ser atualizado em 

decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se convida o 

usuário ou visitante a consultar periodicamente esta seção. 

O MCB não faz divulgação das informações pessoais fornecidas pelos seus visitantes 

a não ser com prévia autorização. As informações são obtidas através do site em suas 

diversas seções quando houver cadastro. O uso destas informações é exclusivo para 

comunicação (inclusive via e-mail) institucional do MCB. No caso de consentimento 

expresso do usuário, a utilização das informações terá como únicos fins: 

 Enviar via e-mail newsletter, ou informações; 

 Comunicar sobre eventos e outros acontecimentos gerais institucionais; 

 Realizar pesquisa e ações de marketing; 

  Divulgar em canais de mídias online como Facebook, Instagran, etc e off-line como 

jornais e revistas, etc e rádio e televisão. 

Em relação aos Fornecedores de serviços e de bens, os dados empresarias e pessoais 

coletados, são divulgados para atender a órgãos de fiscalização e auditorias 

externas com finalidade de transparência nas Entidades do Terceiro Setor na 

contratação e dos serviços prestados ou adquiridos. 
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Buscando avaliar cuidadosamente os fornecedores e firmar obrigações contratuais 

de proteção de Dados Pessoais e segurança da informação, com o objetivo de 

minimizar riscos para os titulares. 

Além dos Fornecedores, também é possível compartilhar Dados Pessoais dos 

Parceiros, com o objetivo de viabilizar determinada ação ou iniciativa. Tendo como 

exemplo, para viabilizar ação de parceira com outra instituição, e cooperar com 

órgãos de fiscalização do Governo Estadual e Federal, por meio de termo firmado 

com a finalidade específica de cooperação. Sempre dedicando o melhor empenho 

para avaliar cuidadosamente nossos Parceiros e firmar obrigações contratuais de 

segurança da informação e proteção de Dados Pessoais, com o intento de minimizar 

riscos para os titulares. 

As informações disponibilizadas são de uso único e exclusivo do MCB, não sendo 

utilizados em hipótese alguma para outros fins, ou cedidas a outras instituições 

privadas e terceiros, com exceção dos órgãos de fiscalização.  

Em relação aos clientes de eventos públicos e privados, os dados empresarias e 

pessoais enviados por e-mail, são divulgados para atender a órgãos de fiscalização 

e auditorias externas com finalidade de transparência nas Entidades do Terceiro Setor 

na contratação e dos serviços prestados ou adquiridos. 

O MCB disponibiliza em seu site https://mcb.org.br/pt/visite-o-mcb/receba-nossa-

programacao/ um cadastro para que o usuário/visitante possa receber a 

programação cultural ou notícias referente ao Museu.  Ao se cadastrar, a pessoa 

autoriza automaticamente o recebimento desse material por e-mail. 

Os dados coletados está hospedado em servidor seguro. As informações 

preenchidas são codificadas para trafegar entre o seu computador e o servidor no 

qual está hospedado o site, onde a visualização só é possível pelo MCB. Quanto ao 

acesso do banco de dados dessas informações é totalmente restrito a funcionários 

autorizados do MCB. 

A utilização de cookies (relacionados abaixo) em nosso site tem a finalidade única e 

exclusiva de estabelecerem-se estatísticas de acesso, sendo coletados somente 

dados como provedor de acesso, sistema operacional, navegador (tipo, versão,  
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opções habilitadas e plug-ins instalados), data e hora do acesso e páginas 

acessadas. Não captamos informações como endereços de IP ou de e-mail e outros  

dados pessoais, nem instalamos ou ativamos nenhum tipo de programa, vírus, script, 

ou similares que possam de alguma forma comprometer sua segurança ou invadir a 

privacidade dos usuários.  

Cookie Domínio Tipo Descrição Duração 

fr .facebook.com 

Advertiseme

nt 

The cookie is set by Facebook to show 

relevant advertisments to the users and 

measure and improve the advertisements. 

The cookie also tracks the behavior of the user 

across the web on sites that have Facebook 

pixel or Facebook social plugin. 3 meses 

_ga .mcb.org.br Analytics 

This cookie is installed by Google Analytics. 

The cookie is used to calculate visitor, session, 

campaign data and keep track of site usage 

for the site's analytics report. The cookies store 

information anonymously and assign a 

randomly generated number to identify 

unique visitors. 2 anos 

_gid .mcb.org.br Analytics 

This cookie is installed by Google Analytics. 

The cookie is used to store information of how 

visitors use a website and helps in creating an 

analytics report of how the website is doing. 

The data collected including the number 

visitors, the source where they have come 

from, and the pages visted in an anonymous 

form. 1 dia 

__cfduid .bootstrapcdn.com Necessary 

The cookie is used by cdn services like 

CloudFare to identify individual clients behind 

a shared IP address and apply security 

settings on a per-client basis. It does not 

correspond to any user ID in the web 

application and does not store any personally 

identifiable information. 1 mês 

dinTrafficSource mcb.org.br Other No description 3 meses 

_gat .mcb.org.br 

Performanc

e 

This cookies is installed by Google Universal 

Analytics to throttle the request rate to limit 

the colllection of data on high traffic sites. 1 minuto 

 

O MCB disponibiliza em seu site do Prêmio Design https://premiodesign.mcb.org.br/ 

a área para o cadastro de participantes e inscrições para o Concurso do Cartaz e 

Prêmio Design MXB, organizada anualmente pela instituição. O site possui uma área 

de acesso aos membros da comissão julgadora, que se cadastram no ambiente e 

utilizam a plataforma para avaliação dos projetos. 
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Os dados coletados estão hospedados em servidor seguro. As informações 

preenchidas são codificadas para trafegar entre o seu computador e o servidor no 

qual está hospedado o site, onde a visualização só é possível pelo MCB. Quanto ao 

acesso do banco de dados dessas informações é totalmente restrito a funcionários 

autorizados do MCB. 

A utilização de cookies em nosso site tem a finalidade única e exclusiva de 

estabelecerem-se estatísticas de acesso, sendo coletados somente dados como 

provedor de acesso, sistema operacional, navegador (tipo, versão, opções 

habilitadas e plug-ins instalados), data e hora do acesso e páginas acessadas. Não 

captamos informações como endereços de IP ou de e-mail e outros dados pessoais, 

nem instalamos ou ativamos nenhum tipo de programa, vírus, script, ou similares que 

possam de alguma forma comprometer sua segurança ou invadir a privacidade dos 

usuários.  

O MCB disponibiliza no site https://www.mcbstore.org.br/   um cadastro para os 

doadores que adquirem produtos ofertados. A intermediação para recebimento das 

doações e financeiras são administradas e de inteira responsabilidade do UOL e a 

política de privacidade pode ser acessada através do link: 

https://www.mcbstore.org.br/politica-privacidade e disponibilizada em cada 

operação. 

São Paulo, 27 de abril 2021. 

_____________________________________________________________________ 

A CASA – MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS 

Miriam Lerner                                              Marco Antonio Leonardo Alves 

        Diretora Geral                                                     Diretor Adm. Financeiro 

 

 

 

Testemunhas: 

__________________________________               ______________________________ 

Nome: Giancarlo Salvador Latorraca       Nome: Rosangela N. dos Santos 

RG: 15.320.844-2                             RG: 26.4040.082-X 

CPF: 091.769.558-50                      CPF: 247.256.068-04 
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Assinaturas

Miriam Lerner
Assinou como parte

Marco Antonio Leonardo Alves
Assinou como parte

Giancarlo Salvador Latorraca
Assinou como testemunha

Rosangela Nogueira dos Santos
Assinou como testemunha

Log

23 abr 2021, 13:11:31 Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963

criou este documento número 32f1b425-23f5-45f6-8b34-2cb61ec5548a. Data limite para

assinatura do documento: 23 de maio de 2021 (08:09). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

23 abr 2021, 13:11:51 Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963

adicionou à Lista de Assinatura:

diretoriageral@mcb.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Miriam Lerner.

23 abr 2021, 13:12:03 Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963

adicionou à Lista de Assinatura:

diretoriafinanceira@mcb.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Marco Antonio Leonardo Alves e CPF 249.599.598-51.

23 abr 2021, 13:12:19 Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963

adicionou à Lista de Assinatura:

diretoriatecnica@mcb.org.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

23 abr 2021, 13:12:30 Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963

adicionou à Lista de Assinatura:

contratos@mcb.org.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

23 abr 2021, 13:12:47 Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963

alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 27 de abril de 2021

(17:00).
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23 abr 2021, 13:15:32 Rosangela Nogueira dos Santos assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

contratos@mcb.org.br (via token). CPF informado: 247.256.068-04. IP: 179.191.76.250.

Componente de assinatura versão 1.108.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 abr 2021, 14:24:05 Giancarlo Salvador Latorraca  assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

diretoriatecnica@mcb.org.br (via token). CPF informado: 091.769.558-50. IP: 179.191.76.250.

Componente de assinatura versão 1.108.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 abr 2021, 14:36:11 Miriam Lerner assinou como parte. Pontos de autenticação: email diretoriageral@mcb.org.br

(via token). CPF informado: 049.717.538-00. IP: 179.191.76.250. Componente de assinatura

versão 1.108.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 abr 2021, 15:08:13 Marco Antonio Leonardo Alves assinou como parte. Pontos de autenticação: email

diretoriafinanceira@mcb.org.br (via token). CPF informado: 249.599.598-51. IP: 179.191.76.250.

Componente de assinatura versão 1.108.4 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 abr 2021, 15:08:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

32f1b425-23f5-45f6-8b34-2cb61ec5548a.

Hash do documento original (SHA256): 5ee5b87ac8f7f6818bec7ae04f8d4da52136b6d010dcde2c4fb593e5b87640df

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 32f1b425-23f5-45f6-8b34-2cb61ec5548a, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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