TERMO DE CONSENTIMENTO - USO DE DADOS
1. REFERÊNCIA:
1.1
Este Termo visa registrar a manifestação livre e inequívoca pela qual o Usuário concorda com o
tratamento dos seus Dados Pessoais para a finalidade específica, tendo como referência a Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei 13.709/18) em suas disposições gerais.
1.2.
Ao manifestar a sua aceitação ao presente Termo, o Usuário consente e concorda que a Fundação
Zerbini, inscrita no CNPJ nº 50.644.053/0001-13, a seguir denominada como “Controladora”, tome decisões
referentes ao tratamento dos seus Dados Pessoais abaixo descritos, envolvendo operações como as que se
referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, ao acesso, à reprodução, transmissão,
distribuição, ao processamento, arquivamento, armazenamento, à eliminação, avaliação ou ao controle da
informação, à modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração dos referidos dados.
2. DADOS PESSOAIS:
2.1.

Serão considerados Dados Pessoais (“Dados Pessoais“) os seguintes dados do Usuário:






Nome completo;
E-mail;
Número(s) de telefone e WhatsApp;
Profissão e especialidade;
Local de trabalho:

2.2.
A Controladora fica autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o tratamento
dos seguintes dados inseridos pelo Usuário, sempre de acordo e em conformidade com as finalidades
expostas neste Termo.
3. OBTENÇÃO DOS DADOS PESSOAIS:
3.1.

Os Dados Pessoais a serem coletados e compartilhados poderão ser obtidos quando o Usuário:
1.
2.
3.
4.

Passar a utilizar o site do evento (inserir nome do evento / site);
Interagir com as diversas ferramentas existentes no site, fornecendo as informações voluntariamente;
Entrar em contato pelos canais de comunicação disponíveis no site;
Fizer inscrições ou realizar matrícula.

4. TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO
4.1.
Os Dados Pessoais são tratados e armazenados em ambiente seguro e somente poderão ser
acessados por pessoas qualificadas e autorizadas pela Controladora. Além disso, a Controladora afirma que
não compartilhará, venderá ou apresentará os dados dos Usuários para terceiros que não sejam seus
parceiros diretamente envolvidos em seus processos com as finalidades neste termo apresentadas.
4.2.

Lembramos a importância de você sempre manter seus dados claros e atualizados.

4.3.
O Usuário é o proprietário dos Dados Pessoais e está apto a adicionar, excluir ou modificar quaisquer
informações e por isso, declara estar ciente e que concorda com a coleta, o armazenamento, tratamento,
processamento e uso das Informações enviadas e/ou transmitidas pelo Usuário nos termos estabelecidos
neste Termo.
5. SEGURANÇA
5.1.
A Controladora responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os Dados Pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
5.2.
Considerando que nenhum sistema de segurança é absolutamente seguro, a Controladora se exime
de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões
do banco de dados do site, salvo nos casos de dolo ou culpa pela mesma.

6. FINALIDADES
6.1.

A coleta e o tratamento dos Dados Pessoais do Usuário visa possibilitar que a Controladora:
1. Efetuar qualquer comunicação resultante de atividade do próprio site ou a identificação do
respectivo destinatário;
2. Responder a eventuais dúvidas e solicitações do Usuário;
3. Possibilitar que a Controladora mantenha atualizados os cadastros dos Usuários para fins de
contato autorizado a ser feito por telefone, correio eletrônico, SMS, mala-direta ou por outros meios
de comunicação e promova atividades de atendimento ao Usuário para fins de relacionamento em
prestação de serviço ou comercial;
4. Possibilitar que a Controladora utilize tais dados em pesquisas de mercado;
5. Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para a elaboração de contratos, emissão de
boletos, notas fiscais e documentos financeiros correlatos, viabilizando a cobrança por eventuais
serviços prestados;
6. Possibilitar que a Controladora mantenha tais dados em banco de dados para o envio de
campanhas publicitárias relacionadas com os serviços prestados pela Controladora e por seus
parceiros.

7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
7.1. A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Usuário com outros agentes de
tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste termo, observados os princípios
e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709.
8. TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS
8.1.
A Controladora poderá manter e tratar os Dados Pessoais do Usuário durante todo o período em que
os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste Termo. Dados Pessoais anonimizados,
sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.
9. DIREITOS DOS USUÁRIOS
9.1.
O Usuário terá o direito previsto na Lei Geral de Proteção de Dados de obter informações referentes
aos seus dados tratados, a qualquer momento, mediante requisição formal. Todos os pedidos serão
analisados conforme previsto na legislação vigente.
9.2.
Para atendimento dos pedidos dos Usuários, a Controladora deverá, em prazo razoável, responder
as solicitações, a partir do momento do requerimento.
10. DIREITO DE REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO
10.1.
Este consentimento poderá ser revogado pelo Usuário, a qualquer momento, através de solicitação
enviada ao e-mail: cursoseventos@hc.fm.usp.br

