
 

MISSION BRAZIL 
Política de privacidade e de gestão de dados dos participantes 

 
 

A MISSION BRAZIL é um serviço da Associação Brasileira de Apostolado (ABA) e do 
Movimento de Vida Cristã (MVC), que oferece um itinerário diversificado de atuação 
missionária e de formação apostólica para jovens, baseado nos ensinamentos e valores 
da Igreja Católica 

 
A ABA é uma associação civil sem fins lucrativos, devidamente reconhecida no Brasil, 

cuja missão é a promoção do apostolado religioso, por meio da evangelização e a 
promoção humana segundo a fé da Igreja Católica, através de diversas atividades. 

 
O MVC é uma associação católica internacional de fiéis, devidamente reconhecida 

pela Igreja Católica, cujo objetivo é projetar-se apostolicamente através da vida 
testemunhal, do anúncio da fé e da promoção humana integral, à luz do Evangelho e 
dos ensinamentos da Igreja. 

 
 
 

1. Cadastramento de interesse inicial  
 
1.1. Toda pessoa convidada a participar de uma missão como voluntária também 

será convidada a preencher o formulário de interesse inicial. 
1.2. As informações coletadas neste formulário de interesse inicial serão de 

conhecimento de todos os membros da equipe de coordenação e trabalho da 
MISSION BRAZIL, incluindo coordenadores e auxiliares. 

1.3. Nenhuma informação em vistas ao cadastramento de interesse inicial é 
coletada pelo web site da MISSION BRAZIL. 

 
 
2. Cadastramento para missões e atividades voluntárias. 

 
2.1. Todo voluntário missionário, no momento de dar início à sua participação das 

atividades da MISSION BRAZIL, sejam as missões ou atividades solidárias, após 
assinar o Termo de Adesão ao Serviço de Voluntariado e a declaração de 



 
aceitação do Código de Conduta, irá preencher o formulário de cadastramento 
para missões e atividades voluntárias da MISSION BRAZIL. 

2.2. Estas informações serão de conhecimento dos coordenadores da MISSION 
BRAZIL, como também dos Chefes da missão ou da atividade voluntária da qual 
o missionário voluntário irá participar. 

2.3. Nenhuma informação em vistas ao cadastramento para missões ou atividades 
voluntárias é coletada pelo web site da MISSION BRAZIL. 

 
3. Cadastramento para o programa de formação missionária CORE TEAM da MISSION 

BRAZIL. (Application form) 
 

3.1. Todo voluntário missionário, no momento de dar início à sua participação no 
programa do CORE TEAM, após assinar o Termo de Adesão ao Serviço de 
Voluntariado, irá preencher o formulário de aplicação ao programa do CORE 
TEAM. 

3.2. As informações solicitadas no formulário de aplicação serão de conhecimento 
dos coordenadores da MISSION BRAZIL. 

3.3. Nenhuma informação em vistas ao cadastramento no programa de formação 
CORE TEAM será coletada pelo web site da MISSION BRAZIL. 

 
4. Uso dos dados. 
 

4.1. As informações coletadas no cadastro de interesse inicial serão utilizadas para 
enviar convites para participar de missões voluntárias e outras atividades da 
MISSION BRAZIL. 

4.2. O objetivo do cadastro para missões e atividades voluntárias é garantir a 
melhor participação, a segurança e a saúde de todos os voluntários 
missionários. 

4.3. O objetivo do cadastro do programa de formação missionária CORE TEAM é 
conhecer o candidato para melhor atender o seu processo formativo. 

4.4. A MISSION BRAZIL não partilha nenhum dado obtido a terceiros. 
4.5. A MISSION BRAZIL não utiliza os dados para envio de propaganda ou marketing 

alheios aos seus programas e atividades. 
 
5. Armazenamento dos dados 
 

5.1. As informações partilhadas pelos interessados, pelos voluntários missionários e 
pelos participantes do programa CORE TEAM permanecerão nos arquivos físicos 
e eletrônicos da MISSION BRAZIL, e não serão divulgadas além da coordenação 
da MISSION BRAZIL e dos chefes de missão ou atividade solidária segundo o 
caso. 


