Termo de Adesão | Sócio da Alegria
A contribuição
O trabalho dos Doutores da Alegria é gratuito para o hospital, mas não é voluntário.
Os recursos da sua contribuição permitem a manutenção e expansão do trabalho,
responsável anualmente por 60 mil visitas a crianças hospitalizadas em hospitais públicos, a
realização do programa de formação para jovens, oficinas para profissionais de saúde,
manutenção da estrutura, aprimoramento técnico dos artistas e a continuidade das ações de
pesquisa e disseminação do conhecimento.
Tornando-se Sócio da Alegria você está assumindo um compromisso com doações regulares
ou esporádicas que apóiam a organização, permitindo a continuação dos nossos projetos.

Valores de contribuição
O contribuinte é livre para escolher o valor de sua contribuição, desde que superior ao mínimo
de R$ 30,00 mensais. Caso os valores mínimos sofram atualização, o afiliado será informado
com antecedência.

Opções de pagamento das contribuições
As contribuições podem ser pagas por meio de boleto bancário, cartão de crédito ou débito
em conta.

Benefícios ao contribuinte
Os contribuintes passam a integrar um grupo de pessoas que apóiam a missão dos
Doutores da Alegria e poderão ser elegíveis aos seguintes benefícios:
· Newsletter on-line bimensal, por e-mail;
· Brindes especiais, sempre que disponível;
· Comunicados, ações, campanhas e convites para eventos, quando disponíveis.

Atendimento ao contribuinte
O canal de comunicação disponível para quaisquer informações ou solicitações é
socios@doutoresdaalegria.org.br.

Como alterar informações ou cancelar/reativar sua contribuição
A contribuição é um gesto voluntário e espontâneo e pode ser ativada, suspensa ou
cancelada a qualquer momento. Por qualquer motivo e a qualquer tempo é possível efetuar
a solicitação através do e-mail socios@doutoresdaalegria.org.br.

Suspensão e cancelamento da inscrição
Doutores da Alegria reserva-se ao direito de proceder à suspensão ou o cancelamento de
uma afiliação quando houver: contribuições a serem pagas em aberto, processo de
recuperação de doações sem sucesso ou em caso de dados errados ou incompletos terem
impedido o contato com o contribuinte.
Caso seja constatada uma das situações acima, Doutores da Alegria tentará recuperar os
pagamentos por meio de contato direto e negociação com o contribuinte.

Politica de Privacidade de Dados
A nossa política de privacidade, foi elaborada nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018 e tem por objetivo a proteção dos dados pessoais que são coletados e gerados quando
você se relaciona de alguma forma com a associação DOUTORES DA ALEGRIA. Além disso,
explica como seus dados pessoais são usados, compartilhados e protegidos, quais opções
você tem em relação aos seus dados pessoais e como você pode nos contatar em relação a
essa questão.
Você pode acessar a íntegra do documento em: https://doutoresdaalegria.org.br/wpcontent/uploads/2022/03/Politica-de-Privacidade-DOUTORES-DA-ALEGRIA-.pdf

