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Politica de Privacidade e Proteção dos Dados  

Termo Consentimento e Privacidade 
 

Este documento objetiva registrar a expressa e livre concordância pela qual o Titular dos dados autoriza 

o tratamento de suas informações pessoais para fins específicos, bem como salvaguardar os dados dos 

pacientes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18.  

Importante ressaltar que ao navegar pelo nosso website o Usuário estará aceitando este termo de 

Consentimento e Privacidade.   

A CARP - CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO S/S, inscrita sob o CNPJ nº 

57.708.380/0001-30, com endereço à Avenida Presidente Vargas, nº 2001, sala 143, no bairro J.D. 

Santa Ângela, na cidade de Ribeirão Preto – SP, CEP nº 14.020-525 e, CARP SHOPPING – SERVIÇOS 
DE ANESTESIOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO S/S,  inscrita sob o CNPJ nº 27.057.651/0001-74, com 

endereço à Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, nº 1540, UUP 0033, no bairro J.D. Califórnia, na cidade 

de Ribeirão Preto – SP, CEP nº 14.020-900, veem por meio deste esclarecer:  

 

• Dados Pessoais. A Controladora fica autorizada coletar e tratar: nome e sobrenome mediante 

apresentação de documento com foto e cartão do convênio (RDC nº 63, art. 8º, cap. II, seção II, IV), 

situação pela qual ambos serão armazenados para fins fiscais (RFB 985), bem como telefones, e-mail, 

endereço e todo o diagnóstico e informações sensíveis colhidas pelo profissional da saúde em consulta, 

ficando registrado no Prontuário Médico Eletrônico por 20 anos (art. 6º da Lei nº 13.787/2018).  

• Compartilhamento de Dados. A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados coletados, 

observados os princípios e as garantias estabelecidas pelo art. 7º, § 5º da Lei nº 13.709/18.  

• Segurança, Armazenamento e Acesso. A Controladora garante a segurança dos dados de seus 

pacientes através de Software criptografado, com armazenamento em nuvem, acessado através de 

senha particular e intransferível, oferecido pela Healthchess. Todos os colaboradores da Controladora 

têm acesso aos dados para que sejam prestados tratamentos específicos conforme a necessidade da 

logística operacional desta empresa, com o objetivo de garantir a maior segurança dos mesmos.  

• Sigilo Profissional. Ficam todos os colaboradores da empresa Controladora cientes da proibição de 

compartilhamento e uso dos dados para fins pessoais ou para qualquer finalidade que possa causar 

prejuízo e constrangimento ao paciente.   

• Revogação. Em qualquer tempo, o Titular dos dados, poderá solicitar a exclusão de qualquer informação 

que esteja sob o domínio da Controladora, exceto aqueles necessários para fins legais em que a empresa 

deverá estritamente cumprir, como: documentação pessoal e nome para fins fiscais (D-Med – Resolução 

985) e para fins de organização e anotação no Prontuário Médico Eletrônico (Lei nº 13.787/2018). O 

Titular fica ciente de que poderá ser inviável ao Controlador continuar o fornecimento de produtos ou 

serviços ao Titular a partir da eliminação dos dados pessoais.   


