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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 mensal, 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.
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Declarações e responsabilidades do contribuinte
O contribuinte declara:
(i) ter pleno conhecimento de seus direitos de acessar, cancelar e atualizar seus
dados pessoais;
(ii) que todas as informações prestadas são verdadeiras e exatas, devendo ser
atualizadas em caso de qualquer modificação e/ou alteração;
(iii) desde já autorizar Doutores da Alegria a realizar as diligências que este julgue
necessárias para verificar a exatidão e a veracidade das informações prestadas;
(iv) estar na plenitude de sua capacidade civil, ou seja, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses dos artigos 3º e 4º do Código Civil.
(v) autorizar a publicação do seu nome no balanço anual (impresso e online) e site
dos Doutores da Alegria.

Declarações e responsabilidades da organização
Doutores da Alegria declara compromisso de:
(i) preservar, manter e resguardar os dados fornecidos pelo usuário, não podendo
deles fazer uso senão nas hipóteses previstas neste Termo;
(ii) tomar todas as precauções possíveis para proteger as informações fornecidas no
cadastro dos afiliados;
(iii) não vender ou compartilhar as informações coletadas pelos meios acima descritos, salvo em caso de necessidade logística de operação das atividades do Sócio da
Alegria;
(iv) estornar contribuições cobradas indevidamente, quando solicitado pelo afiliado
por telefone ou e-mail, no qual deverão ser informados os dados bancários para a
devolução.

