TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS E DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS
Prezado(a) participante,
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é responsável pela
promoção de uma cultura de privacidade e proteção de dados pessoais
utilizados por entidades públicas e privadas. Para cumprir as finalidades de
tal legislação, é ncessária autorização (consentimento) para tratamento de
dados pessoais e compartilhamento dos mesmos com a(s) entidade(s)
referida(s) neste termo.
Por esse consentimento autoriza-se que a UFRN colete e trate os dados
pessoais para finalidade de participação no I Fórum de Inovação e Negócios
em Saúde - I FIN Saúde.
Sem essa autorização, a UFRN ficará impossibilitada de realizar qualquer
operação envolvendo dados pessoais e seu compartilhamento, por expressa
determinação legal. Desse modo, o consentimento dado por meio deste
documento passa a ser uma condição para a participação no I Fórum
de Inovação e Negócios em Saúde - I FIN Saúde. Sem a referida
autorização, portanto, não será possível o tratamento de dados
pessoais
para
fins
do
evento
supramencionado
e
o
compartilhamento de dados pessoais com as entidades referidas no
item.

I - CONTROLADORA DOS DADOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, autarquia
educacional, com personalidade jurídica de direito público, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n º 24.365.710/0001-83, com
endereço no Campus Universitário, Natal/RN.
COLETA DE
DADOS

Portal ( https://paxrn.imd.ufrn.br/ ) e
formulários associados ao mesmo
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O QUE ISSO QUER DIZER?
A UFRN é responsável por todo o processo de coleta e tratamento de
dados pessoais, devendo resguardar a integridade e segurança dos dados.

II - VALIDADE DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO
As operações de tratamento de dados pessoais do(a) titular a quem este
termo de consentimento se refere à participação no I Fórum de Inovação e
Negócios em Saúde - I FIN Saúde. Além disso, a UFRN poderá tratar os
dados pessoais após o encerramento do referido evento para fins de
arquivamento dos dados e geração de estatísticas, além de órgãos de
controle e judiciais para fins de fiscalização, auditoria e determinações
judiciais.
O QUE ISSO QUER DIZER?
A UFRN tratará os dados pessoais do participante durante o período em
que ocorrer o I Fórum de Inovação e Negócios em Saúde - I FIN Saúde.
Após o encerramento do vínculo, a instituição ainda poderá tratar os
dados pessoais para fins de arquivamento dos dados e geração de
estatísticas, compartilhar com outras instituições previstas em legislação,
além de órgãos judiciais e de controle que fiscalizam as operações da
UFRN.

III - DADOS PESSOAIS OBJETO DE TRATAMENTO
Para as operações de tratamento relacionadas ao I Fórum de Inovação e
Negócios em Saúde - I FIN Saúde, serão utilizados os seguintes dados
pessoais:
DADOS DO(A) PARTICIPANTE
● Nome Completo

● Email

● Telefone

● CPF

● Instituição

● Unidade de Lotação

● Projeto de pesquisa

●
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A UFRN não poderá, em nenhuma hipótese, tratar os dados com finalidade
lucrativa, financeira, publicitária com fins econômicos ou não ou com outras
instituições não previstas neste Termo, exceto quando especificado em
documento apartado com o devido consentimento ou mediante
determinação judicial ou legal.
O QUE ISSO QUER DIZER?
A UFRN coletará e tratará os dados listados acima (item IV) durante o
vínculo do servidor para realizar o cadastro de dependentes e concessão
de auxílios solicitados/renovados. Em nenhuma hipótese, a UFRN poderá
utilizar esses dados para finalidades não previstas neste documento.

IV - COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O participante fica ciente que haverá compartilhamento de dados com os
agentes de tratamento a seguir discriminados:

AGENTE DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO
COMPARTILHAMENTO

Sebrae - RN - Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas

Apoio
e
promoção
ao
empreendedorismo
na
área
temática do evento, e geração de
estatísticas

O QUE ISSO QUER?
A UFRN transmitirá e compartilhará os dados pessoais do(a) participante
no item IV com organizações e entidades listadas no quadro acima (item
V). A justificativa para compartilhamento se encontra no item V.

V - SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS
Os dados do titular serão inseridos e armazenados nos sistemas integrados
da instituição, arquivos gravados nos terminais de computador da unidade
ou a seu serviço e no sistema de arquivos físicos da instituição (nesse
último, quando for o caso).
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LOCAL DE ARMAZENAMENTO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO
Mecanismos
de
controle
criptográficos que impedem o uso,
compartilhamento
ou
acesso
indevido das bases de dados
pessoais armazenadas.

Datacenter do IMD

Arquivos gravados nos terminais de
computador da unidade ou a seu
serviço

Digitalização de dados constantes
em
arquivos
físicos,
senhas
pessoais e intransferíveis em cada
terminal de computador da unidade
ou a seu serviço, bem como uso de
recursos de computação em nuvem
por meio de conta institucional
vinculada ao domínio da UFRN, bem
como manutenção de cópia de
segurança de dados em ambiente
apartado da rede geral.
Controle de acesso do espaço físico
(somente
servidores
e
colaboradores autorizados).

Sistema de
instituição

arquivos

físicos

da

Existência de barreiras físicas
impedindo o acesso de terceiros
(balcões, armários, grades) com
medidas de segurança adicionais de
acordo com o tipo de arquivamento.

A UFRN envidará todos os esforços para promover a segurança da
informação dos dados inseridos nas Plataformas, preferencialmente pela
criptografia do banco de dados e controle de acessos a pessoal restrito dos
arquivos físicos. No entanto, é de responsabilidade do usuário proteger suas
credenciais de login e senha contra o acesso indevido por terceiros, bem
como alterá-las quando solicitado por política de segurança.
O QUE ISSO QUER DIZER?
A UFRN protegerá os dados pessoais armazenados na instituição,
conforme medidas de proteção descritas no quadro acima (item VI). No
entanto, o usuário é responsável por proteger seu login (nome de usuário)
e senha de acesso aos sistemas integrados da universidade.
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VI - DIREITOS DO TITULAR
Pela Lei 13.709/2018, art. 18, o titular poderá, por intermédio do(a)
representante legal, exercer todo e qualquer direito assegurado nesta lei,
como:
(a) requisitar a confirmação do tratamento;
(b) requisitar o acesso aos dados;
(c) requisitar a correção dos dados;
(d) requisitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados
desnecessários ou excessivos ou, ainda, tratados em desconformidade com
a LGPD;
(f) requisitar a eliminação dos dados, ressalvadas as hipóteses de
cumprimento de obrigação legal ou de execução de contrato;
(g) requisitar informações acerca das entidades públicas e privadas com as
quais houve compartilhamento dos dados;
(h) ter informações sobre a possibilidade de não fornecimento do
consentimento, com os devidos esclarecimentos acerca das consequências
de tal conduta;
(i) requisitar a revogação do consentimento para o tratamento, observada a
consequência da solicitação.
O exercício dos direitos acima pelo titular será realizado em conformidade
com as políticas públicas, hipóteses legais de tratamento, bem como a
legislação vigente aplicável à situação contemplada neste termo.
O QUE ISSO QUER?
O dependente/responsável legal poderá, solicitar, a qualquer momento,
um dos direitos previstos no item acima (VII), notadamente: requisitar
acesso aos dados sob guarda da UFRN, requisitar a correção de dados
pessoais incompletos, errados ou desatualizados e requisitar a
eliminação de dados, quando previsto em legislação.

VII - DO CONSENTIMENTO
Ao aceitar os termos no momento da inscrição no evento Fórum de
Inovação e Negócios em Saúde - I FIN Saúde, na qualidade de titular dos
dados pessoais, o usuário manifesta o seu consentimento livre, informado e
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inequívoco para que a controladora (UFRN) proceda ao tratamento dos
dados pessoais listados na cláusula “III”, em atenção à finalidade na
cláusula “II” e em observância aos demais componentes deste Termo de
Ciência e Consentimento.

ACESSE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE AS DIRETRIZES E POLÍTICAS DE
PRIVACIDADE DA UFRN
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