POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
TERMO DE USO PORTAL
TERMO DE USO (PORTAL)
Bem vindo à Capesesp. Ao utilizar nosso serviço, o usuário concorda com este Termo de
Uso, que poderá ser modificado periodicamente. Caso não esteja de acordo com o termo
em sua totalidade, não utilize este serviço!
Objeto do Termo de Uso
A Capesesp oferece aos usuários acesso a uma grande variedade de recursos no domínio
Capesesp.com.br. O serviço, operado pela entidade, é dirigido a associados, médicos e
outros profissionais de saúde.
Nossas Informações
Todo conteúdo que disponibilizamos em nosso portal, incluindo artigos, ferramentas de
comunicação e serviços de busca, é dirigido a adultos que trabalham na área da saúde ou
que buscam serviços do gênero. O usuário não deve contar com estas informações para
substituir uma consulta médica profissional.
Direitos de Propriedade
O usuário concorda que o conteúdo e o software apresentados por meio do serviço contêm
informações confidenciais protegidas pelas leis de propriedade intelectual brasileira ou do
país em que o usuário acessa o serviço. O usuário poderá fazer download de artigos no seu
computador pessoal para leitura posterior ou imprimir cópia de um artigo, mas não poderá
remover os dados identificadores de direito autoral de nosso material. Reservamo-nos
todos os outros direitos não contidos neste Termo de Uso. O usuário se compromete a não
acessar o serviço por nenhum meio senão pela interface disponibilizada por nós para
acesso.
Conectando-se a Nós
Não nos opomos a que o usuário inclua um link em seu site de nosso serviço. No entanto,
para colocar em frames ou incorporar partes de nosso portal a outro site ou produto, deve
estar claro que somos a fonte do conteúdo. O usuário não está autorizado a criar links ao
nosso site, caso esteja envolvido na publicação ou promoção de atividades ilegais,
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obscenas, de conteúdo ofensivo ou se o link de alguma forma causar impacto negativo a
nossa reputação.
Informação Fornecida pelo Usuário ao Nosso Serviço
Ao fazer o upload de material disponibilizado para acesso do público, o usuário nos
concede licença irrevogável, por tempo indeterminado, para utilizar, reproduzir, modificar,
adaptar, apresentar e expor publicamente esta informação. Para informação e material
transferidos por upload em áreas não acessíveis ao público, favor ler nossa Política de
Privacidade. Reservamo-nos o direito de remover qualquer conteúdo considerado ofensivo
ou fraudulento, sem o consentimento do usuário.
Senhas
O usuário é responsável por todas as atividades ocorridas utilizando sua senha ou conta e
por assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso às nossas senhas ou
contas. Qualquer necessidade de desativação da senha deve ser imediatamente
comunicada. O usuário nos concede, bem como a todas as entidades envolvidas na
operação do serviço, o direito de transmitir, monitorar, resgatar, armazenar e utilizar sua
informação relativa à operação do serviço. A Capesesp não assumirá responsabilidade por
qualquer informação apresentada pelo usuário ou a utilização incorreta de nossas
ferramentas.
Privacidade Infantil
Comprometemo-nos com a proteção da privacidade infantil. O usuário deve ter em mente
que o serviço não foi projetado para atrair crianças com menos de 18 anos.
Leis que Regulamentam este Contrato
Ao acessar o serviço, Capesesp e usuário concordam que os códigos e leis do Brasil são
aplicáveis a quaisquer questões relativas ao uso do nosso serviço. Aqueles que optarem por
acessar os sites de outras localidades o fazem por sua própria iniciativa e são responsáveis
pelo cumprimento das leis locais.
Procedimento de Aceitação
Ao acessar o material por meio de nosso serviço ou registrando-se, o usuário concorda com
todas as condições deste Termo de Uso. Reservamo-nos o direito de alterar o Termo de Uso
Capesesp - Política de Segurança da Informação

Página 2 / 6

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
periodicamente e a continuidade da utilização de nosso serviço constitui aceitação pelo
usuário e concordância com as alterações.

Isenção
O usuário concorda em defender, eximir e manter a Capesesp, seus Gerentes, Diretores,
funcionários, agentes e fornecedores isentos de quaisquer acusações, ações ou demandas,
indenizações e compensações resultantes da violação pelo usuário do Termo de Uso.
Acordo Completo
Este Termo de Uso constitui a totalidade do acordo entre o usuário e Capesesp no que diz
respeito ao uso do serviço.

Serviço e Conteúdo
Para tirar dúvidas ou questões relacionadas com este Termo de Uso, entre em contato
através do Fale Conosco.

Data de Revisão: este Termo de Uso foi atualizado em 17 de janeiro de 2012
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POLITICA DE PRIVACIDADE
Política de Privacidade
A Capesesp está empenhada em honrar sua privacidade e oferecer proteção para que você
possa compartilhar suas informações com segurança. Esta Política de Privacidade descreve
quais dados podem ser coletados, a finalidade dessas informações e quais precauções
podem ser tomadas contra acesso ou uso não autorizado de seus dados.
Site coberto
Esta Política de Privacidade se aplica ao portal www.capesep.com.br.
Mudanças na Política de Privacidade
Alterações de forma e conteúdo da nossa Política de Privacidade que possam afetar suas
informações coletadas serão divulgadas no site. Neste caso, não aplicaremos à nova política
as informações que previamente reunimos sem obter seu consentimento.
Informações que coletamos de visitantes não cadastrados
Visitantes de nosso portal podem acessar a página principal e pesquisar algumas áreas sem
revelar informações pessoais. Rastreamos informações fornecidas pelo seu navegador,
incluindo o site de onde você veio (conhecido como “URL referente”), o tipo de navegador
que utiliza, o horário e data do acesso e outras informações que não lhe identifiquem
pessoalmente. Para acessar todo o conteúdo do site, é necessário estar devidamente
registrado.
Informações que coletamos quando você se registra
Os acessos às áreas restritas do site exigem um cadastro prévio, que inclui confirmação de
informações como nome, contato e outros dados pessoais, alguns obrigatórios e outros
opcionais. Também poderá lhe ser oferecida a opção de receber ou não informativos
periódicos.
Outras informações
Podemos solicitar outras informações depois que você se registrar, caso queira obter
serviços adicionais, esclarecer dúvidas ou fazer reclamações.Também reunimos dados que
são automaticamente coletados por nosso servidor, como endereço IP ou nome do
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domínio. Através dessas informações, torna-se possível estabelecer uma comunicação
individual e mais qualificada, possibilitando que a Capesesp forneça serviços
personalizados.
Uso de cookies e sinalizadores da Web
“Cookies” é uma tecnologia que usamos para rastrear o movimento dos usuários pelo site.
Seu navegador da Web pode ser configurado para permitir que você os controle, aceite ou
rejeite. Neste último caso, portais que utilizam a tecnologia não o reconhecerão quando
retornar ao site. Por exemplo, você pode escolher que nosso site “lembre” seu nome de
usuário e senha e ignore o processo de inscrição em cada visita. Sem uso de cookies, essa
funcionalidade não seria possível. A seção de Ajuda do seu navegador mostra como evitar
que seu navegador aceite ou rejeite cookies.
Privacidade das crianças
Nosso portal é desenvolvido para utilização de maiores de 18 anos. Não coletamos
informações pessoalmente identificáveis de menores de idade.
Marketing
Podemos personalizar nosso portal levando em conta seus interesses. Por exemplo, você
pode ver artigos baseados nas informações que compartilhou conosco. Podemos utilizar
esses dados para nosso próprio marketing interno, pesquisa e propósitos relacionados.
Compartilhamento de informações
Podemos liberar informações pessoalmente identificáveis a um terceiro de acordo com seu
consentimento. Estes dados estão sujeitos a propósitos e limites que divulgaremos quando
solicitarmos seu consentimento. Neste caso, é feito acordo por escrito relativo à Política de
Privacidade. Se for apurado que um terceiro inadvertidamente revelou informações
pessoais sobre qualquer um de nossos cadastros, tomaremos ação imediata para evitar
ocorrências posteriores.
Políticas gerais
Implementamos tecnologia e políticas de segurança para proteger seus dados cadastrais de
acessos não autorizados, uso impróprio, alterações, destruição acidental ou ilegal e perdas
acidentais. Também protegemos suas informações ao solicitar que todos os nossos
empregados e outros que têm acesso ou estão associados ao processamento de seus dados
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respeitem sua confidencialidade. Usamos senhas e nomes para autenticar os acessos ao
Portal, portanto zele pelo sigilo de suas próprias senhas. A política de Segurança da
Informação da Capesesp está em conformidade com padrões técnicos e boas práticas
reconhecidas internacionalmente.
Correção das informações
Você pode editar seu perfil pessoal a qualquer momento na nossa página da internet ou
solicitar as mudanças que gostaria de fazer através do Fale Conosco.
Funcionários da Capesesp
Apenas funcionários selecionados e autorizados são permitidos a ter acesso aos dados de
nossos beneficiários, que devem ser mantidos em sigilo, de acordo com nossa Política de
Segurança e Código de ética e Conduta Profissional. .
Questões de privacidade
Para questões de privacidade, entre em contato através do Fale Conosco.
TERMO DE USO
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