Termos e Condições da Página INCON/COE
Ao clicar em Enviar, você concorda em enviar suas informações para a Página
Incon/COE, que concorda em usá-las de acordo com sua respectiva política de
privacidade.
POLITICA DE PRIVACIDADE DE DADOS INCON/COE
Esse documento, intitulado POLITICA DE PRIVACIDADE DE DADOS INCON/COE, tem
como objetivo expor e explicar a todos os interessados como os dados (nome, títulos,
imagens, vídeos, declarações, textos) de pessoas físicas e/ou jurídicas que possam a
vir a participar de nossas plataformas (site, facebook, instagram, whatsapp), serão
tratados.
INCON e COE respeitam suas preferências relacionadas ao modo de coleta e a forma de
uso de suas Informações Pessoais. Para isso seguimos rigorosamente nossas diretrizes e
procedimentos devidamente descritos em nossa POLITICA DE PRIVACIDADE. Vejamos:
INTRODUÇÃO
Esta Política de Privacidade fornece informações detalhadas sobre as rotinas de coleta,
de uso, do compartilhamento e do processamento de informações pessoais pelo
INCON/COE em conexão com o uso de site do INCON/COE e páginas de mídia social
vinculadas a esta. O presente informativo, explica as opções que você tem em relação a
essas atividades de processamento.
Devidamente atualizada em 07 de abril de 2020, podendo aprimorar-se com o tempo,
no intuito de manter-se atualizada com a legislação pertinente no País ou,
simplesmente, para atender às necessidades do negócio, já pensada em consonância à
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.
Conforme utilizado nesta Política de Privacidade, "informações pessoais" ou "dados
pessoais" significam informações pelas quais torna-se possível identificar uma pessoa.
Isso pode incluir, entre outras coisas, seu nome, endereço, e-mail, fotos, imagens,
vídeos, detalhes de contato comercial ou informações obtidas por meio de suas
interações conosco em nossos sites, mídias sociais e/ou eventos.
Complementando a definição de “dados pessoais” soma-se a condição de “dados
sensíveis”, ou seja, dados sobre origem racial ou étnica; convicção religiosa; opinião
política; filiação a organizações de cunho político, religioso ou filosófico; referências a
saúde ou a vida sexual; dados genéticos ou biométricos.

DISPOSITIVO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade se aplica ao processamento de informações pessoais de
colaboradores, visitantes e usuários do INCON/COE e suas diversas formas de
divulgação; participantes de eventos promovidos ou não pelo INCON/COE; pacientes e
seus familiares; clientes e seus representantes; fornecedores; parceiros de negócios e
seus representantes.
RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS: Conforme
descrito nesta Política, o INCON/COE e suas filiais, através de seus representantes legais,
são responsáveis pelo processamento de suas informações pessoais.
TIPOS DE INFORMAÇÕES PESSOAIS PROCESSADAS E O MOTIVO DE UTILIZACAO:
Processamos informações pessoais para divulgação em nossas mídias (sites, Instagram,
Facebook, Whatsapp) sempre focando nossa atividade fim: o tratamento de pacientes
oncológicos. Por meio de nossas mídias distribuímos informações fidedignas e éticas em
relação a prevenção, diagnostico, tratamento e reabilitação em Oncologia. As
informações a serem publicadas podem ser obtidas off-line, ou seja, presencialmente
em encontros pessoais; em eventos; meetings; seminários; entrevistas; formulação de
artigos e textos; fotos; áudio; vídeos; etc, e on-line por meio de mídias sociais, e-mails,
downloads de material especifico, dentre outros. Fica claro que qualquer uma dessas
modalidades de informação podem identificá-lo (a) diretamente, enquanto em outros
casos, podem apenas identificá-lo (a) indiretamente. Por isso a necessidade do
desenvolvimento dessa política especifica.
MEIO DE COLETA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS: Como descrito acima, inúmeros são os
meios de coleta de informações pessoais, mas não ocorrera a publicação em qualquer
de nossas mídias sem um consentimento prévio.
DO COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS: As informações pessoais são
compartilhadas internamente à todas as unidades INCON/COE e com terceiros, como
entidades judiciais e policiais, se solicitados em conformidade com a legislação
pertinente.
OPÇÕES: Você pode optar por recusar, contestar ou restringir o uso de suas informações
pessoais, excluir, alterar, corrigir ou acessar suas informações pessoais.
PRAZOS DE ARQUIVAMENTO DE DADOS: As informações de contato, como o seu
endereço de e-mail ou número de telefone, recolhidas online nos nossos Web sites, ou
offline nas nossas interações em eventos e conferências, utilizadas para atividades de
marketing direto, serão conservadas por 18 (dezoito) meses, caso não tenha efetuado
um pedido de eliminação.
As informações pessoais necessárias para manter as suas preferências de exclusão são
conservadas durante 20 anos, conforme lei especifica aplicável.
CONTATOS COM O INCON/COE PARA DÚVIDAS, COMENTÁRIOS OU RECLAMAÇÕES:
Caso haja dúvidas sobre a forma de utilização de suas informações pessoais, entre em
contato conosco, através dos telefones (12) 3953-4550, e ou nosso e-mail:
ouvidoria@clinicaincon/coe.com.br.

