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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
NORMAS SOBRE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE 

 
Coleta e uso por Lions Clubs International de informações pessoais de seus sócios. 
 

Lions Clubs International reconhece a importância de proteger as informações particulares confidenciais de seus 
sócios. LCI coleta informação pessoal dos sócios de Lions clubes para facilitar as comunicações com os sócios e destes 
entre si. Estas informações são usadas apenas para reforçar os seus Objetivos, entre eles o de "unir os clubes com laços 
de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca" e para conduzir atividades operacionais necessárias, 
incluindo:  
 

- Cobrança de quotas e outros débitos 
- Distribuição da Revista THE LION e informações relativas à afiliação/dirigentes e respectivas atualizações 
- Compilação de perfis de associados e tendências com o fim de auxiliar nos programas para o aumento, 

conservação e extensão do quadro social  
- Planejamento de reuniões e convenções 
- Informações de contato para líderes Leões, incluindo dirigentes internacionais, diretores e assessores nomeados 

à diretoria, presidentes de conselho de governadores, governadores e vice-governadores de distrito e dirigentes 
de clube, passados e atuais 

- Apoio às atividades de relações públicas e alianças cooperativas 
- Apoiar a fundação de Lions Clubs International e outros programas de serviços adotados 
- Publicidade especial, programas sem finalidades lucrativas ou com outros objetivos, de acordo com os 

Objetivos e Propósitos determinados pela Diretoria Internacional 
- Divulgação de informações requerida por lei ou pertinente a investigações judicial ou governamental 

 
Lions Clubs International salvaguarda as informações pessoais através do uso de sites protegidos por senhas e 
restrições de acesso a tais informações. É importante que você também proteja a sua própria senha. 
 
Toda a informação de pagamento coletada é protegida durante a transmissão por sistema operacional de software que 
codifica toda a informação pessoal, resguardando-a na rede da Internet. Quando confirmamos um pedido, revelamos 
apenas uma parte limitada do número do seu cartão de crédito. 
 
O anuário oficial não pode ser acessado na Internet sem uma senha, mas o localizador de clubes dispõe das 
informações para contato de dirigentes do clube. O localizador de clubes foi criado de forma a impedir o seu uso em 
listas para fins comerciais e, os sócios de Lions clubes devem garantir que não farão uso de tais informações para esses 
fins. 
 
Recomendações para a proteção de privacidade para Lions clubes, distritos, distritos múltiplos e fundações 
 
 O seu Lions clube, distrito, distrito múltiplo e/ou fundação devem considerar suas práticas de proteção à 
privacidade e seguir critérios similares quando usarem as informações pessoais dos sócios, doadores, recipientes de 
assistência humanitária, ou das informações pessoais de indivíduos obtidas quando conduzem suas atividades. 
Considere obter permissão por escrito, antes de divulgar qualquer informação pessoal como nome, endereço, e-mail, 
números de telefone, informações médicas e financeiras, etc. Você deve também ser precavido quando postar 
informações na Internet ou compartilhar endereços de e-mail com terceiros. Fique ciente de que é possível que  LEIS 
LOCAIS REGULAMENTEM ESTE ASSUNTO e que estas leis podem variar muito de país para país. Assim, é 
aconselhável que se informe melhor com um especialista em sua localidade, antes de usar qualquer informação 
pessoal. 
 
Caso você desejar mais esclarecimentos sobre estas normas, contate Lions Clubs International através do e-mail 
legal@lionsclubs.org ou telefone (630) 571-5466. 


