
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDADE 

CURSO LGPD DESCOMPLICADA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Este AVISO DE PRIVACIDADE diz respeito ao CURSO “LGPD DESCOMPLICADA PARA PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE”, um infocurso 100% online desenvolvido pela parceria estabelecida entre Ariane Valiante, 

Ariella Muniz, Luis Gustavo Kiatake e Medical Defense - Gestão & Assistência Ético-Legal para 

Médicos. 

Para os efeitos deste AVISO DE PRIVACIDADE, quando utilizarmos a palavra "você", estamos nos 

referindo ao usuário (aluno) que fizer a inscrição no CURSO, da mesma forma que ao utilizarmos a 

terminologia “nós” ou “nosso” estamos nos referindo ao CURSO. 

Nosso CURSO é destinado apenas a pessoas com idade acima de 18 (dezoito) anos, que são 

profissionais da área da saúde, ou pessoas de outras áreas com interesse em proteção de 

dados ou aplicação da LGPD no ambiente da saúde. 

 

Ao fazer sua inscrição, você declara que todas as informações fornecidas por você são 

verdadeiras, sob pena de arcar com as consequências legais decorrentes (falsidade 

ideológica, falsa identidade e/ou informação/uso de documento falso). 

 

Ao fazer sua inscrição, você consente para que seja feito o tratamento de seus 

dados inseridos, com a finalidade da execução da inscrição e para divulgação de 

conteúdos referentes ao CURSO, considerando como bases legais a execução de 

contrato, o consentimento ou o legítimo interesse.  

Nós não compartilhamos seus dados pessoais com terceiros, bem como não os vendemos ou 

comercializamos de nenhuma forma.  Para a finalidade de nossos serviços, seus dados serão 

compartilhados apenas com os operadores imprescindíveis para a execução desta finalidade, como 

plataforma digital de hospedagem e inscrição de infocursos, serviços de marketing e plataformas de 

automação de mensagens eletrônicas, gateways de pagamento e serviço de cloud. 



 
 

 

 Nós manteremos seus dados armazenados pelo período que for necessário para as finalidades 

descritas neste AVISO DE PRIVACIDADE, ou ainda, pelo tempo estabelecido para o cumprimento de 

contrato ou obrigação legal.  

Ao fornecer seu consentimento, todos os direitos como titular de dados previstos na Lei Geral de 

Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/18) estarão vigentes, bem como tudo mais que consta da 

Lei, sendo que para exercício desses direitos, dúvidas ou comentários, poderá entrar em contato por 

mensagem eletrônica com cursolgpdsaude@gmail.com que teremos prazer em atendê-lo(a).  

Para informar que não deseja mais receber nossos conteúdos, basta acessar o botão “unsubscribe” 

que consta no rodapé de nossas mensagens eletrônicas. 

   

 Este AVISO DE PRIVACIDADE pode ser atualizado a qualquer tempo sem comunicação prévia, sendo 

recomendável a consulta periódica. Última atualização: abril 2021 
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