Política de Proteção de Dados Pessoais Fundação Zerbini
A Política de Proteção de Dados Pessoais da Fundação Zerbini, em atendimento e
cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/18, é enviada aos interessados em
estreitar a contratação com nossa empresa e a envidar as melhores práticas mundiais de
referência legislativa, posto que é subordinada à Política de Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais - PPPDP.
Por tal razão, para prosseguir é exigido o aceite com relação à política de cookies, dados
pessoais coletados, finalidade do tratamento dos dados pessoais, consentimento como
visitante de nossos portais, regramento sobre o titular dos dados pessoais, compartilhamento
e, critérios para segurança e responsabilização.
Pelos objetivos da Fundação Zerbini, exigimos a concordância com o ordenamento jurídico
quanto ao prazo de retenção dos dados pessoais e políticas para vídeoconferências.
Solicitamos ciência em nossos portais e documentos para prosseguimento em nossos eventos
e cursos, visando a orientar contratantes, alunos, palestrantes, e até mesmo prestadores de
serviços na implementação de medidas voltadas à gestão de segurança da informação,
alinhadas aos objetivos e planejamento estratégico da Fundação Zerbini.
No tocante presença da comunidade médica, à coleta de dados de nossos relatórios e e-mails,
informamos que terão a finalidade as informações fornecidas pelo médico e que possibilitam
que a Fundação Zerbini disponibilize adequadamente cursos, palestras, eventos através da
plataforma.
Na área estrita ao médico, na qualidade de participante, este concorda e consente que os
Dados Pessoais objeto de Tratamento poderão ser utilizados para as seguintes finalidades:
identificação e autenticação;
atendimento às solicitações e dúvidas;
obtenção de informações de contato;
desenvolvimento de cursos e serviços;
fornecimento de cursos e serviços;
fornecimento de eventos e serviços, cursos personalizados;
interação com o médico, através das informações de contato durante os eventos e cursos;
cumprimento de ordens judiciais;
proteção do InCor e do Médico; e
quaisquer outros fins estatísticos, analíticos ou financeiros.
Qualquer reprodução, retransmissão dos conteúdos do site é proibido. A solicitação de
permissão para reproduzir quaisquer informações contidas neste site deve ser autorizada
pelos responsáveis da administração do mesmo.

