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CAPÍTULO XXVI 
TECNOLOGIA 

 
A. ARQUIVO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 
1. Dados dos associados individuais - LCI somente usa dados dos associados com o 

propósito de aprimorar a experiência de afiliação de todos os Leões. Caso LCI 
desenvolva novos processos que requeiram dados pessoais adicionais ou utilize 
informações atuais para finalidades adicionais, atualizaremos os Dados Pessoais 
Obrigatórios e os Dados Pessoais Opcionais abaixo. 
 
a. Dados Pessoais Obrigatórios 

(1) Nome 
(2) Sobrenome 
(3) Nome do meio (se aplicável) 
(4) Data de nascimento 
(5) Gênero 
(6) E-mail 
(7) Nº de associado 
(8) Data de ingresso 
(9) Data da baixa 

(10) Endereço (cidade, estado, país) 
 

b. Dados Pessoais Opcionais 
(1) Idioma 
(2) Telefone residencial 
(3) Telefone celular 
(4) Telefone comercial 
(5) Número de fax 
(6) Endereço (endereço residencial, código postal) 
(7) Cônjuge/acompanhante 
(8) Nome do patrocinador:  
(9) Profissão 

(10) Informações de viagem  
(11) Restrições alimentares 
(12) Requisitos de mobilidade 
(13) Endereço para ocasião especial 
(14) Valor da doação 
(15) Nome da pessoa reconhecida 
(16) Endereço da pessoa reconhecida 
(17) Nome do destinatário do prêmio 
(18) Endereço do destinatário do prêmio 
(19) Motivo da baixa 
(20) Participação nas atividades de serviço 
(21) Convidados 
(22) Conversas 
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(23) Emblemas ganhos 
(24) Idioma de preferência 
(25) Quotas totais 

 
2. Dados do Clube Individual  

 
a. Número do clube 
b. Nome do clube 
c. Distrito 
d. Local 
e. Data de aprovação da Carta Constitutiva 
f. Região 
g. Divisão 
h. Idioma de preferência 
i. Associados acrescentados a cada ano 
j. Associados desligados a cada ano 
k. Total de associados atuais 
l. Total de associados quando da fundação  
m. Área metropolitana, urbana, suburbana ou rural  
n. Organizado por um representante ou por Leões voluntários  
o. Reuniões de clube realizadas pela manhã, tarde ou noite  
p. Reuniões de clube realizadas semanalmente ou semestralmente 
 
 

B. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AOS CANDIDATOS CERTIFICADOS AOS 
CARGOS DE SEGUNDO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR INTERNACIONAL  

 
1. Estatuto e Regulamentos Internacionais 

 
2. Diretor internacional - Guia Serviço por meio da Liderança  

 
3. As informações de contato dos dirigentes atuais e ex-dirigentes podem ser 

disponibilizadas a todos os candidatos certificados. As informações de contato serão 
fornecidas eletronicamente. Em áreas jurisdicionais com regulamentos de privacidade, as 
informações de contato serão fornecidas apenas quando a associação tiver consentimento 
válido dos dirigentes atuais e ex-dirigentes para comunicações. 

 
4. As informações de contato de todos os dirigentes de clube poderão ser fornecidas aos 

candidatos certificados para serem eleitos a cargos de Dirigentes Executivos, mediante 
solicitação, sendo que o respectivo candidato pagará a associação o custo envolvido.  

 
5. O escopo das informações de contato deve ser determinado pelos procedimentos 

operacionais pertinentes.  O solicitante pode incorrer em custos associados ao 
fornecimento. 
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C. INFORMAÇÕES DE CONTATO 

 
1. As listas de associados de Lions clubes devem ser emitidas eletronicamente apenas para 

distritos (únicos, sub ou múltiplos) para uso em seus respectivos distritos.  Deverá ser 
enviada uma declaração escrita do governador de distrito, ou no caso de distrito múltiplo, 
do presidente de conselho, em nome do gabinete distrital ou conselho de governadores, 
declarando a finalidade das listas e que as mesmas não devem ser usadas para atividade 
política além da especificada no Capítulo XIX ou para fins comerciais. O respectivo 
distrito (único, sub ou múltiplo) sofrerá uma multa de US$ 5.000,00 se as informações 
dos associados forem usadas de modo inapropriado ou duplicadas sem autorização. Em 
países com restrições de privacidade, apenas as informações de contato dos associados 
com o devido consentimento serão enviadas. A preparação dessas informações estará 
limitada aos sistemas disponíveis na sede internacional. 
 

2. Listas: Nenhuma solicitação de lista de dirigentes distritais eleitos será atendida até que a 
mesma esteja completa e pronta para distribuição geral como informação vital. 
 

3. As listas dos atuais dirigentes distritais, presidentes de comitês distritais ou dirigentes de 
clubes dentro de uma área jurisdicional poderão ser solicitadas para projetos ou 
programas Leonísticos. Essas solicitações devem ser feitas por membros da diretoria 
internacional ou da diretoria da Fundação de Lions Clubs International.  As solicitações 
devem obedecer ao seguinte: 

 
a. Apresentar uma declaração da finalidade para a qual a lista será usada.  
b. A lista não deverá ser usada para atividades políticas, nem em funções com interesses 

comerciais externos relacionados.  
c. Cada solicitação deve ser feita para um único uso, sendo que a solicitação deve 

incluir um acordo para eliminar a informação quando a finalidade a que se destina a 
informação já tiver sido atendida.  

d. Estas listas devem limitar-se da mesma forma como indicado no parágrafo C.1. 
acima. 

 
4. O escopo das informações de contato deve ser determinado pelos procedimentos 

operacionais pertinentes.  O solicitante pode incorrer em custos associados ao 
fornecimento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Em vigor a partir de 6 de outubro de 2022 
Capítulo XXVI 

Página 4 

D. NORMAS DE PRIVACIDADE 
 
1. As Normas de Privacidade completas para a associação serão mencionadas no Anexo A 

deste capítulo. 
 

2. As alterações nas Normas de Privacidade em Lionsclubs.org serão feitas pelos 
funcionários conforme a necessidade e atualizadas nas Normas da Diretoria na próxima 
reunião da diretoria disponível. 
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APÊNDICE A 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
NORMAS DE PRIVACIDADE 

 
 
Coleta e uso de dados pessoais dos associados por Lions Clubs International 

 
Lions Clubs International (LCI) reconhece a importância de proteger as informações privadas dos nossos 
associados.  LCI coleta dados pessoais dos associados dos Lions clubes e Leo clubes para facilitar a comunicação 
com a sede e entre os associados.  Estas informações são usadas exclusivamente para fomentar os propósitos de LCI 
e "unir clubes em laços de amizade, companheirismo e compreensão mútua" e conduzir as atividades operacionais 
necessárias, como: 
 

• Cobranças de quotas e outros 

• Distribuição da Revista LION e de informações e atualizações relativas a associados/dirigentes  

• Compilação de perfis e tendências do quadro associativo para apoiar os programas de crescimento, 
extensão e conservação dos associados 

• Planejamento de convenções e reuniões 

• Informações de contato para líderes Leões/Leos, incluindo dirigentes internacionais antigos ou atuais, 
diretores e assessores nomeados, presidentes de conselho de distritos múltiplos, conselho de governadores 
de distritos múltiplos, governadores de distritos, vice-governadores de distritos e dirigentes de clubes 

• Promoção das Atividades de Relações Públicas e Alianças Cooperativas 

• Apoio à Fundação de Lions Clubs International e outros programas de serviços adotados 

• Propaganda especial, programas que usem receita não proveniente das quotas e outros propósitos conforme 
estabelecido pelos Objetivos e Propósitos, e conforme determinado pela Diretoria Internacional 

• Divulgação de informações conforme exigida por lei ou que seja pertinente a investigações judiciais e 
governamentais 

 
Lions Clubs International protege as informações pessoais usando áreas protegidas por senha e restringindo o acesso 
a tais informações.  É importante que você proteja a sua senha. 
 
Todas as informações de pagamento coletadas são protegidas durante a transmissão por um software que criptografa 
todas as informações pessoais para que fiquem resguardadas de exposição nos canais da internet.  Revelamos apenas 
uma parte limitada do número do seu cartão de crédito quando confirmamos uma encomenda. 
 
O anuário oficial somente está disponível pela Internet com uso de senha. Aqueles que tenham direito à acesso ao 
anuário oficial ou quaisquer documentos que contenham informações pessoais dos associados, só podem usar as 
informações para promover os propósitos de LCI e devem concordar em excluir todos estes registros após o uso. 
Também está disponível o Localizador de clubes com as informações para contato dos dirigentes do clube.  O 
Localizador de clubes foi concebido de forma que não se consegue usá-lo em listas de mala direta comercial, e os 
associados dos Lions clubes devem assegurar que ele não seja usado com este propósito.  
 
SITE 
 
Para poder usar certas funções do nosso site, você talvez tenha que compartilhar informações pessoais. O cadastro é 
voluntário. No entanto, você deve se cadastrar se quiser ter acesso a estas partes do site. Embora o cadastro exija a 
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divulgação de informações pessoais, você pode controlar como usamos estas informações, atualizando o perfil das 
suas preferências de comunicações eletrônicas.  
 
Cookies 
 
Um cookie é uma pequena quantidade de dados, que muitas vezes incluem um identificador anônimo único que é 
enviado para o navegador pelos computadores de um site e armazenado no disco rígido do seu computador. Cada 
site pode enviar os seus próprios cookies para o seu navegador se as preferências deste navegador permitirem, mas 
(para proteger sua privacidade), a maioria dos navegadores só permite que um site acesse os cookies que o mesmo 
site já tenha enviado a você, não os cookies enviados a você por outros sites. 
 
LCI pode definir e acessar os nossos próprios cookies no seu computador. LCI pode utilizar cookies para identificar 
você como uma visitante repetido ou cliente do site (caso se aplique) para manter informações sobre a sessão dos 
usuários que fizerem o login e para acompanhar as tendências de uso e padrões a fim de melhor compreendê-los e 
melhorar áreas do nosso site. 
 
LCI também pode permitir que outras empresas que estejam apresentando conteúdo no nosso site configurem e 
acessem os seus próprios cookies no seu computador. O uso de cookies por outras empresas está sujeito às suas 
próprias respectivas normas de privacidade. Não temos acesso a qualquer informação armazenada sobre você por 
terceiros anunciantes. 

 
É possível que usemos empresas de publicidade de terceiros para veicular anúncios em nosso nome. Essas empresas 
podem utilizar cookies e tags de ação (conhecidos também como gifs de um pixel ou web beacons) para medir a 
eficácia da publicidade. Qualquer informação que estes terceiros coletem por meio de cookies e tags de ação é 
completamente anônima. Se você quiser obter mais informações sobre esta prática e as suas opções, clique aqui. 
 
Ao fornecer o seu endereço de e-mail, você concorda (fazendo esta opção) em receber informações de Lions 
Clubs International e de todos os seus programas. Você pode optar por sair (cancelamento da inscrição), alterar a 
sua configuração de notificação de e-mail ou ajustar as preferências do seu perfil de inscrição.  
 
Você deve estar ciente de que quando estiver no site, pode ser direcionado para outros sites fora do nosso controle. 
Se você visitar um site que esteja ligado ao nosso site, deve consultar as respectivas normas de privacidade antes de 
fornecer qualquer informação pessoal. 
 
SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM AS NOSSAS NORMAS E PRÁTICAS, NÃO DEVE USAR O NOSSO 
SITE.  
 
Recomendações de privacidade para Lions clubes/Leo clubes, distritos, distritos múltiplos e fundações 
 
O seu Lions/Leo clube, distrito, distrito múltiplo e/ou Fundação deverão considerar práticas de privacidade e seguir 
diretrizes semelhantes quando usarem informações pessoais dos associados, doadores, beneficiários de assistência 
humanitária, ou de outros indivíduos obtidas durante a realização das atividades.  Sugerimos que obtenha permissão 
por escrito antes de revelar informações pessoais, incluindo nomes, endereços, endereços de e-mail, números de 
telefone, informação médica, informação financeira etc. É importante exercer cautela quando colocar qualquer 
informação pessoal na Internet ou enviar e-mails a terceiros.  Esteja sempre ciente de que as LEIS LOCAIS 
GOVERNAM ESTA QUESTÃO, sendo que elas variam conforme o país. Portanto, seria prudente obter orientação 
de um especialista local para obter mais informações antes de usar qualquer informação pessoal. 
 
Caso tiver alguma dúvida sobre as normas, favor entrar em contato com Lions Clubs International em  
infosec@lionsclubs.org. 
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