
POLÍTICA DE PRIVACIDADE (SITE) 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA – SBN-PED 

 
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica (“SBN-Ped”) está comprometida com 
as melhores práticas para a proteção dos dados pessoais. Portanto, editamos a presente 
Política de Privacidade (“Política”) para dar transparência à forma como são tratados os 
dados pessoais dos usuários de nosso website. 
 
1. CONCEITOS 
 

a) “Dados Pessoais”: são quaisquer informações que se referem a uma pessoa 
natural identificada ou identificável, tais quais nome, CPF, e-mail e telefone. 

b) “Dados Pessoais sensíveis”: dados pessoais sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, 
dado genético ou biométrico, quando vinculados a uma pessoa natural. 

c) “Titular”: é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. 

d) “Tratamento”: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 
referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou qualquer outra forma de 
disponibilização. 

 
2. MEIOS DE COLETA  
 
A SBN-Ped coleta dados pessoais em seu website, mediante fornecimento pelo próprio 
titular, nas seguintes situações: 

a) formulário online de associação, na área “Associe-se” do site; 
b) cadastro para recebimento de newsletter; 
c) acesso à área restrita do site por associados. 

 
3. FINALIDADES DO TRATAMENTO 
 
Os dados coletados no site da SBN-Ped serão tratados para fins de: 

a) Analisar os pedidos de associação e, uma vez deferidos, possibilitar que a SBN-
Ped entre em contato com o Titular para formalizar sua associação; 

b) Enviar comunicados e notícias da SBN-Ped, como informativos, newsletters e 
informações sobre eventos; 

c) Responder dúvidas e solicitações dos usuários; 



d) Permitir o acesso e uso da área restrita do site por Associados.  
 

4. DADOS COLETADOS 
 
Na utilização do website da SBN-Ped, poderão ser coletados os seguintes dados 
pessoais, mediante fornecimento pelo próprio titular: 

a) Nome completo; 
b) Endereço de e-mail; 
c) CPF; 
d) Data de nascimento; 
e) Currículo Lattes; 
f) Número da Entidade de Classe; 
g) Número de telefone e WhatsApp; 
h) Endereço; 
i) Informações educacionais e profissionais; 
j) Nome de usuário e senha específicos para acesso à área restrita do site. 

 
5. ARMAZENAMENTO 
 
Os dados pessoais coletados em nosso site serão armazenados em um banco de dados 
seguro e somente enquanto forem necessários e adequados para as finalidades que 
embasam sua coleta, sempre observadas as bases legais para o tratamento. 
 
6. COMPARTILHAMENTO 
 
Para cumprir com as finalidades acima listadas, poderá haver o compartilhamento dos 
dados pessoais com outros agentes de tratamento, como provedores de hospedagem e 
agências de comunicação digital. Nos certificamos que esse compartilhamento seja feito 
apenas a terceiros que demonstrem estar em conformidade com a legislação de 
proteção de dados. 
 
7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL 
 
A SBN-Ped não transfere diretamente dados pessoais para outros países, porém os 
serviços de terceiros que contratamos podem utilizar infraestrutura tecnológica que 
esteja estabelecida fora do Brasil, como servidores de hospedagem e serviços em 
nuvem. Nesse caso, nos certificaremos que esses países mantenham um nível de 
proteção de dados semelhante ou mais rigoroso do que o previsto na legislação 
brasileira. 
 
8. COOKIES 



 
“Cookies” são pequenos arquivos de texto que são armazenados no dispositivo do 
usuário. O site da SBN-Ped não se utiliza de cookies para coletar informações pessoais 
ou de navegação. 
 
8. SEGURANÇA 
 
A SBN-Ped e os terceiros com os quais os dados pessoais venham a ser eventualmente 
compartilhados adotarão medidas de segurança, técnicas e administrativas, para 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. 
 
9. LINKS DE TERCEIROS 
 
O site da SBN-Ped pode oferecer links para redirecionamento a websites externos, os 
quais possuem políticas de privacidade independentes. Assim, não nos 
responsabilizamos pela forma como os dados dos usuários serão tratados por estes 
sites.  
 
10. DIREITOS DOS TITULARES 
 
A SBN-Ped garante que os titulares de dados pessoais possam exercer plenamente os 
seus direitos previstos no artigo 18 da LGPD, quais sejam: 

a) Confirmação da existência de tratamento; 
b) Acesso aos dados armazenados; 
c) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com a LGPD; 
e) Informação sobre o compartilhamento dos dados; 
f) Portabilidade dos dados; 
g) Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da negativa; 
h) Revogação do consentimento. 

O exercício dos direitos pelos titulares poderá ser feito a qualquer momento, mediante 
o preenchimento do Formulário para Exercício dos Direitos do Titular disponibilizado em 
nosso website. 
 
11. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA 
 
Todos os dados pessoais tratados pela SBN-Ped estão de acordo com esta Política de 
Privacidade e com as finalidades acima elencadas. 



 
A SBN-Ped se reserva no direito de alterar esta Política a qualquer tempo, 
disponibilizando sempre a última atualização em nosso website. Por essa razão, 
recomendamos que os usuários acessem nossa Política periodicamente. 
 
12. CONTATO 
 
Caso tenha qualquer dúvida sobre como tratamos seus dados pessoais ou queira mais 
informações, entre em contato conosco pelo e-mail ouvidoria@sbnped.com.br. 
 
 

Versão atualizada: novembro de 2020. 


