CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
AVISO DE PRIVACIDADE
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem compromisso com a
segurança das informações dos usuários de seus serviços, em todos os seus canais de
atendimento. O acesso aos conteúdos e serviços é livre e gratuito, sendo que o cadastramento
prévio é exigido para utilização dos sistemas de acesso personalizado.
As informações fornecidas pelo usuário, ao cadastrar-se nos sistemas do
CNMP durante o uso dos serviços ofertados, são armazenadas nos bancos de dados do Órgão
de acordo com padrões de segurança, confidencialidade e integridade. Os dados coletados
pelo sistema de cookies são utilizados para melhor navegabilidade em seu Portal.
O CNMP observará as regras de tratamento de dados pessoais aplicáveis aos
órgãos públicos, previstas no art. 23 e subsequentes da LGPD, e os princípios enunciados no
art. 6º do mesmo diploma legal, ressalvadas as hipóteses elencadas no art. 4º da LGPD, não
regulamentadas pela lei.
Os dados pessoais fornecidos ao CNMP poderão ser empregados, para o
atendimento de suas finalidades públicas e institucionais, nas atividades desempenhadas pelos
órgãos que integram sua estrutura organizacional, conforme previsto no art. 130-A da
Constituição e no Regimento Interno (Resolução CNMP nº 92, de 13 de março de 2013).
O fornecimento dos dados pessoais a terceiros e a sua utilização para
finalidades diversas daquelas para as quais foram coletados poderão ocorrer mediante
consentimento fornecido pelo seu titular ou, ainda, nas hipóteses de tratamento para a
execução das competências constitucionais e regimentais do Conselho e de compartilhamento
com órgãos ou entidades para a execução atividades de interesse público.
Os membros e servidores que, por qualquer motivo, usarem indevidamente
informações que identifique ou torne a pessoa identificável, estarão sujeitos às penalidades e
às sanções legais e disciplinares.
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