
Política de Privacidade
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Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea - SBCEC, associação Civil de caráter 
científico, sem fins lucrativos, daqui por diante designada SBCEC, com inscrição do CNPJ 
02.208.505/0001-71,  e sede à Rua Jardel Frederico de Bôscolli, 110 – Vila I.A.P.I. – 13.034-440 – 
Campinas (SP), declara que privacidade e segurança são prioridades e se compromete com 
a transparência do tratamento de dados pessoais dos seus usuários. 

Em consequência, publica a presente Política de Privacidade, a qual estabelece a forma de 
coleta, uso e transferência de informações de usuários de nosso site.

Ao navegar pelo nosso site ou fazer uso de nossos serviços, nossos usuários estão cientes 
que coletaremos e usaremos suas informações pessoais nas formas descritas nesta Política, 
sob as normas de Proteção de Dados (LGPD, Lei Federal 13.709/2018), das disposições 
consumeristas da Lei Federal 8078/1990 e as demais normas do ordenamento jurídico 
brasileiro aplicáveis.

Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, doravante denominada 
simplesmente como “SBCEC”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.208.505/0001-71, no papel de 
Controladora de Dados, obriga-se ao disposto na presente Política de Privacidade.
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1 - COLETA DE DADOS E FINALIDADE

O site da SBCEC coleta e utiliza alguns dados pessoais de seus usuários, de forma a 
viabilizar a prestação de serviços e aprimorar a experiência de uso.

1.1. Dados pessoais fornecidos pelo titular

O site da SBCEC coleta e utiliza alguns dados pessoais de seus usuários, de forma a 
viabilizar a prestação de serviços e aprimorar a experiência de uso.

•  Para associar-se: e-mail, telefone, número do CPF, número do RG, Título de Eleitor, 
Nome do Pai, Nome da Mãe, número da carteira de trabalho, Passaporte,  Documentação 
estrangeira, endereço residencial, endereço comercial,  número do conselho profissional;
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• Para inscrever-se em curso ou evento: e-mail, telefone, número do CPF, endereço residencial;
• Para obtenção do título de especialista: e-mail, telefone, número do CPF, número 
do RG, Título de Eleitor, Nome do Pai, Nome da Mãe, número da carteira de trabalho, 
Passaporte, Documentação estrangeira, endereço residencial, endereço comercial,  
número do conselho profissional, Cópia reconhecida em cartório/tabelionato do 
Documento de Identificação com foto que contenha o Registro Geral (RG) e do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), frente e verso, Cédula ou Carteira de Identidade expedida por 
Secretarias de Segurança Pública; Forças Armadas, Polícia Civil e Polícia Federal; Identi-
dade expedida pelo Ministério da Justiça; Identidade fornecida por Ordens ou Conselho 
de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação; 
Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira 
Funcional do Ministério Público. Cópia reconhecida em cartório/tabelionato do Certificado 
de Conclusão ou Diploma do curso de nível superior da área de Saúde ou Ciências 
Biológicas, frente e verso,  Certificado de Conclusão de Curso de formação em Perfusão 
por Centro Formador (Certificado/Diploma de Pós-Graduação),  reconhecido pela SBCEC.

2 - CONSENTIMENTO

É a partir do consentimento do usuário que a SBCEC trata os seus dados pessoais. 
O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o usuário 
autoriza esta instituição a tratar seus dados.
Assim, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados do usuário só 
serão coletados, tratados e armazenados mediante prévio e expresso consentimento. 
O consentimento será obtido de forma específica para cada finalidade acima descrita, 
evidenciando o compromisso de transparência e boa-fé da SBCEC para com seus usuários, 
seguindo as regulações legislativas pertinentes.
Ao utilizar os serviços da SBCEC e fornecer seus dados pessoais, o usuário está ciente e 
consentindo com as disposições desta Política de Privacidade, além de conhecer seus 
direitos e como exercê-los.
A qualquer tempo e sem nenhum custo, o usuário poderá revogar seu consentimento.
É importante destacar que a revogação do consentimento para o tratamento dos dados 
pode implicar a impossibilidade da performance adequada de alguma funcionalidade 
do site que dependa da operação. Tais consequências serão informadas previamente.
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3 – DIREITOS DO USUÁRIO

A SBCEC garante a seus usuários os direitos de titular previstos no artigo 18 da Lei Geral 
de Proteção de Dados, facultando a todos, a qualquer tempo:

- Confirmar a existência de tratamento de dados;
- Acessar seus dados.
- Corrigir seus dados.
- Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em descon-
formidade com a legislação através da anonimização, bloqueio ou eliminação.
- Solicitar a portabilidade de seus dados.
- Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos 
previstos em lei.
- Revogar seu consentimento.
- Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as 
consequências da negativa.

4. EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE TITULAR

Os direitos acima mencionados podem ser requeridos de forma expressa, sem custos 
para o titular, através dos seguintes meios de contato:

- Telefone: (19) 3242-5748 (whats app);
- E-mail: secretaria@sbcec.org.br

5. PERÍODO DE ARMAZENAMENTO

Os dados pessoais dos usuários coletados pela SBCEC serão utilizados e armazenados 
durante o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades 
elencadas na presente Política de Privacidade sejam atingidas.
Assim, os dados pessoais dos usuários serão mantidos enquanto possuírem uma relação 
contratual com a SBCEC.
Cumprida a finalidade do armazenamento dos dados pessoais, estes serão excluídos de 
nossas bases de dados ou anonimizados, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas 
no artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados, a saber:
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I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 
dados pessoais;
III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados 
dispostos nesta Lei; ou
IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados 
os dados.

Isto é, informações pessoais sobre os usuários que sejam imprescindíveis para o 
cumprimento de determinações legais, judiciais e administrativas e/ou para o exercício 
do direito de defesa em processos judiciais e administrativos serão mantidas, a despeito 
da exclusão dos demais dados. 

6. SEGURANÇA DOS DADOS

Para manter em sigilo as informações pessoais de seus usuários, a SBCEC, emprega 
ferramentas físicas, eletrônicas e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade, 
como as seguintes:

- Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais
- O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de confidencialidade
- Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo.

A SBCEC atesta seu compromisso de adotar as melhores posturas para evitar incidentes 
de segurança. Contudo, é necessário destacar que nenhuma página virtual é inteiramente 
segura e livre de riscos. É possível que, apesar de todos os protocolos de segurança, 
problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques cibernéticos 
de hackers, ou também em decorrência da negligência ou imprudência dos próprios 
usuários.
Nestas hipóteses, a SBCEC, comunicará os afetados e a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da Lei Geral de Proteção 
de Dados.

7. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Com a finalidade de preservar a privacidade de seus usuários, a SBCEC não compartilhará 
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seus dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado. 
Seus dados poderão ser compartilhados com nossos parceiros comerciais:  IUGU Serviços 
da Internet S.A. - inscrita no CNPJ sob o nº 15.111.975/0001-64, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Paulista, nº 1048, 5° andar ("iugu").
Referida empresa recebe apenas os dados essencialmente necessários para a prestação 
dos serviços contratados e os contratos são orientados pelas normas de proteção de 
dados do ordenamento jurídico brasileiro.
Ainda assim, nossos parceiros têm suas próprias Políticas de Privacidade, que podem 
divergir desta. Recomendamos a leitura desses documentos, que você pode acessar 
aqui:

Política de Privacidade do nosso parceiro: 
https://www.iugu.com/juridico/politica-de-privacidade/

8. COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO

A SBCEC faz uso de Cookies, que são arquivos de texto enviados pela plataforma ao 
seu computador e que nele se armazenam, que contém informações relacionadas à 
navegação do site. Em suma, os Cookies são utilizados para aprimorar a experiência de uso.
Ao acessar nosso site e consentir com o uso de Cookies, você manifesta conhecer e 
aceitar a utilização de um sistema de coleta de dados de navegação com o uso de Cookies 
em seu dispositivo.
Você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, bloquear ou 
recusar os Cookies. Todavia, a revogação do consentimento de determinados Cookies 
pode inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos da plataforma.
Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas configurações 
do navegador, na área de gestão de Cookies. 

9. ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e atualizada pela última vez em 03 
de maio de 2021.
A SBCEC se reserva no direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo, 
principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas em seu site ou em 
âmbito legislativo. Recomendamos que os usuários a revisem com frequência.
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Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação no próprio site e sempre 
notificaremos os usuários acerca das mudanças ocorridas.
Ao utilizar os serviços e fornecer os dados pessoais após tais modificações, os usuários 
os consentem tacitamente. 

10. RESPONSABILIDADE

A SBCEC, ciente da responsabilidade dos agentes que atuam nos processos de tratamento 
de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de Proteção de Dados, 
se compromete a manter esta Política de Privacidade atualizada, observando suas 
disposições e zelando por seu cumprimento.
Ademais, busca constantemente condições técnicas e adaptativas seguramente aptas 
para proteger todo o processo de tratamento de dados.
Outrossim, se compromete a seguir eventuais providências em relação ao tratamento 
de dados exigidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Considerando inexistir qualquer página da internet livre de riscos, a SBCEC não se 
responsabiliza por:

I – Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia dos 
usuários em relação a seus dados individuais, ressaltando que as garantias asseguradas 
referem-se apenas pela segurança dos processos de tratamento de dados e do cumprimento 
das finalidades descritas no presente instrumento.
Destacamos que a responsabilidade em relação à confidencialidade dos dados de acesso 
é do usuário.
II – Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada 
conduta culposa ou deliberada da SBCEC.
Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano 
relevante para qualquer um dos usuários, será emitida comunicação aos afetados e a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido e serão cumpridas todas as 
providências necessárias.
III – quaisquer consequências decorrentes de informações falsas ou inseridas de má-fé, 
as quais são de inteira responsabilidade do usuário.
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12. ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS

A SBCEC disponibiliza os seguintes meios para que você possa entrar em contato para 
exercer seus direitos de titular:

- Telefone: (19) 3242-5748 (whats app);
- E-mail: secretaria@sbcec.org.br

Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que 
tratamos, você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados 
Pessoais, através dos seguintes canais:

Fábio Murilo da Costa
CPF: 315.182.178-26

E-mail: secretaria@sbcec.org.br


