ANEXO 3
AVISO DE PRIVACIDADE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DO PARABADMINTON
Introdução
Você está sendo solicitado a ler este Aviso de Privacidade para garantir que esteja ciente de que
algumas informações pessoais relacionadas a sua pessoa serão usadas e processadas pela
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e seus agentes na aplicação dos Regulamentos de
Classificação da CBBD. Este Aviso de Privacidade complementa a Política de Privacidade Geral
da CBBD.
Propósito
A classificaçao da CBBD permite que os jogadores sejam colocados em categorias de acordo com
a sua capacidade de realizar certas jogadas e movimentos. As informações médicas que você
fornecer serão usadas pelo Painel de Classificação para determinar em qual Classe Esportiva de
Parabadminton você pertence.
Escopo da política
Esta política aplica-se aos jogadores que enviam seus dados para o Painel de Classificação para
fins de classificação. Aplica-se a todos os dados relativos a indivíduos identificáveis. Isso pode
incluir: nome, informações de contato, data de nascimento, arquivo médico e tratamentos.
Alguns desses dados podem constituir informações pessoais protegidas sob as leis nacionais de
proteção de dados.
Responsabilidade
O CBBD é responsável por garantir que os dados sejam coletados, manipulados e armazenados
adequadamente.
Divulgação
As informações que você enviar para o endereço de e-mail de Classificação serão processadas
pelo Painel de Classificação, que estão sujeitos a rígidas obrigações de confidencialidade
contratual e deontológica.
Uma vez determinada a sua classificação, o seu nome, assim como a sua Classe Esportiva, serão
publicados no site da CBBD com a finalidade de confirmar seu status. Qualquer informação
médica que sustente esta classificação permanecerá confidencial.
Transferências internacionais
Seus dados serão disponibilizados por meios eletrônicos aos membros do Painel de
Classificação, que podem estar localizados fora do país em que você reside. As leis de
privacidade e proteção de dados desses países podem não ser equivalentes àquelas em seu

próprio país. Em qualquer caso, essas pessoas estão sujeitas a rigorosos controles deontológicos
e contratuais.
Direitos
Você pode ter certos direitos sob as leis aplicáveis, incluindo direitos de acesso e / ou correção
de dados e soluções imprecisas com relação a qualquer processamento ilegal de seus dados.
Retenção de dados
Pode ser necessário manter seus dados por um período correspondente à duração de sua
participação no Parabadminton.

