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Termo de Consentimento para tratamento de dados pessoais 

 

De acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD), o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP, Autarquia Federal 

criada pela Lei nº 3.820/1960, com sede na Rua Capote Valente, 487, Jardim América, São Paulo/SP, 

CEP 05.409-001, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.975.075/0001-10, doravante denominado 

Controlador vem, por meio do presente termo, registrar a livre manifestação de vontade, informada e 

inequívoca, do farmacêutico inscrito em outros Regionais, bem como acadêmicos do Curso de Farmácia, 

em relação à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração em relação aos seus dados 

pessoais, para as finalidades adiante especificadas. 

 

Cláusula Primeira. Da identificação e contato do Controlador:  

1.1. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF/SP é pessoa jurídica de direito 

público a quem competirá tomar as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais do 

farmacêutico ou acadêmico inscrito no evento denominado “Simpósio – Tendências 

Farmacêuticas”, a ser realizado nos dias 19 a 21 de novembro de 2020. 

 

1.2. O Controlador poderá ser contatado por meio do telefone (11) 3067-1450 e pelo E-mail: 

atendimento@crfsp.org.br.  

Cláusula Segunda. Dados pessoais do Titular que serão tratados pelo Controlador: 

a. Nome completo; 

b. E-mail; 

c. Telefone; 

d. Cidade; 

e. Estado; 

f. País. 

Cláusula Terceira. Da Finalidade 

3.1. Os dados pessoais indicados neste Termo serão tratados exclusivamente com as seguintes 

finalidades específicas: 

a) Divulgar todas as informações relacionadas ao evento “Simpósio – Tendências 

Farmacêuticas”; 

b) Divulgar informações dos próximos eventos promovidos pelo CRF-SP; 

c) Divulgar notícias do CRF-SP; 

mailto:atendimento@crfsp.org.br


 

  
Rua Capote Valente, 487 • Jd. América • CEP 05409-001 • São Paulo/SP  

Tel: (11) 3067-1450 • Fax: (11) 3064-8973 • www.crfsp.org.br 

   

d) Subsidiar matérias jornalísticas do CRF-SP pós-evento, em relação aos dados quantitativos, ou 

seja, quantos farmacêuticos inscritos em outros Regionais e quantos acadêmicos do curso de 

farmácia participaram; 

e) Subsidiar relatórios gerenciais e de gestão (dados quantitativos). 

3.2. Em relação aos itens “d” e “e” os dados serão compilados e anonimizados para fins estatísticos. 

Cláusula Quarta. Do compartilhamento dos dados pessoais: 

4.1. O Controlador fica autorizado a compartilhar os dados pessoais do Titular (apenas nome e e-mail) 

com a Congresse.me Congressos e Cursos Digitais LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

28.289.385/0001-78, estabelecida na Rua Val Paraiso, 205, apto. 201, Cavaleiros, Macaé/RJ, CEP 

27.920-140, plataforma de eventos on-line responsável pela transmissão do Evento “Simpósio 

Tendências Farmacêuticas” ou outros agentes de tratamento de dados, inclusive órgãos públicos, caso 

seja necessário para as finalidades listadas no presente termo, observados os princípios e as garantias 

estabelecidas pela Lei nº 13.709, de 2018. 

4.2. A Congresse.me Congressos e Cursos Digitais LTDA, por sua vez, utilizará referidos dados 

(nome e e-mail) exclusivamente para informações relacionadas ao próprio evento e também relacionados 

aos próximos eventos relacionados à área de conhecimento farmacêutico, possibilitando-lhe sair do 

mailing a qualquer momento.  

Cláusula Quinta. Da segurança dos dados: 

5.1. O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais 

ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 

ilícito, sendo responsável pela guarda das informações que se encontrem em seu poder. 

5.2. Em conformidade ao artigo 48 da Lei nº 13.709/2018, o Controlador comunicará ao Titular e à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa 

acarretar risco ou dano relevante ao Titular. 

Cláusula Sexta. Do término do tratamento dos dados:  

6.1. O Controlador poderá manter e tratar os dados pessoais do(a) Titular durante todo o período em 

que os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas no presente termo, sendo que os 

dados pessoais anonimizados, poderão ser mantidos por período indefinido.  

6.2. O(A) Titular poderá solicitar ao Controlador, a qualquer momento, por meio de correio eletrônico (e-

mail) ou por correspondência, que sejam eliminados seus dados pessoais não anonimizados, ficando 

ciente de que inviável ao Controlador contatá-lo ou encaminhar mensagens a partir da eliminação dos 

dados pessoais. 
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Cláusula Sétima. Dos direitos do(a) Titular: 

7.1. Em conformidade com o artigo 6º da Lei nº 13.709/2018, o Titular terá direito à consulta sobre a 

forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais, através de 

solicitação via e-mail: atendimento@crfsp.org.br.  

Cláusula Oitava. Da vigência e do direito de revogação do consentimento 

8.1. O presente consentimento poderá ser revogado a qualquer momento pelo(a) Titular, mediante 

manifestação expressa, solicitada por meio do email: atendimento@crfsp.org.br, ratificados os 

tratamentos realizados na vigência do presente consentimento, nos termos do estabelecido no art. 18, 

VI da Lei nº 13.709/2018. 
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