TERMO DE CONSENTIMENTO
DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD
Estamos empenhados em salvaguardar a sua privacidade ao utilizar a
plataforma. Este termo tem a finalidade de deixar o mais claro possível a nossa
política de coleta e compartilhamento de dados, informando sobre os dados
coletados e como os utilizamos ao se cadastrar no site da IMED, suportado
pelo domínio da URL imed.edu.br
Nós queremos que ao utilizar esta plataforma e efetuar o cadastro, você tenha
conhecimento de maneira clara, simples e objetiva como os seus dados
pessoais estão sendo utilizados.
Seja bem-vindo!
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
Essa Política de Privacidade (“Política de Privacidade”) contém as condições
gerais aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais tratados pelo COMPLEXO
DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S/A, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ 04.858.393/0001-20, com sede na Rua Senador Pinheiro nº 304, Bairro
Cruzeiro, na cidade de Passo Fundo, RS, CEP: 99070-220, (denominada
simplesmente “IMED”), por meio do site suportado pelo domínio da URL
imed.edu.br.
QUALQUER PESSOA LEGALMENTE CAPAZ QUE EFETUAR O SEU
CADASTRO NO RESPECTIVO SITE DECLARA QUE CONSENTE COM OS
TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
CASO SEJA MENOR DE IDADE DEVERÁ HAVER A LEITURA E ACEITE DA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PELOS PAIS OU
RESPONSÁVEL LEGAL.
Esta Política de Privacidade é destinada a regular o tratamento de dados
pessoais obtidos a partir do cadastro dos Usuários no respectivo site e, dada a

sua publicidade, não é passível de alegação de desconhecimento de seu
conteúdo por parte de nenhum Usuário.
Esta Política de Privacidade está disponível ao final da página principal do
respectivo site, no link “Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais”
para verificação de qualquer Usuário, a qualquer momento, independente de
cadastro prévio. Se você tiver alguma dúvida sobre a presente Política de
Privacidade, entre em contato por meio do nosso canal de contato
(contato@imed.edu.br).
Ao marcar a opção “declaro que li e concordo com os termos” você declara o
seu

EXPRESSO

CONSENTIMENTO

para

podermos

armazenar

as

informações prestadas no cadastro realizado nos sites de domínios da
(imed.edu.br), conforme abaixo informado:
Resumo do Tratamento de Dados Pessoais
Controlador:

Dados
tratados:

COMPLEXO
DE
ENSINO
SUPERIOR
MERIDIONAL S/A, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ 04.858.393/0001-20.

pessoais Nome Completo, CPF, E-mail e Número do
telefone.

Finalidade específica: Efetuar cadastro no site imed.edu.br, envio de
e-mails sobre produtos relacionados ao respectivo
site, além da utilização dos dados pelo Controlador
para execução de sus política comercial (Capitação
e Gestão de permanência de alunos), garantindo ao
titular dos dados o exercício de todos os direitos da
legislação em vigor.

Legitimidade:

Executar cadastro no site (imed.edu.br).

Compartilhamento:

Poderão

ser

transferidos

dados

a

parceiros

relacionados ao site e ao nosso servidor de
armazenamento e filiais do Controlador.
Também, os dados poderão ser compartilhados
com provedores de serviços ou parceiros para
gerenciar ou suportar certos aspectos de nossas
operações comerciais em nosso nome, tais como
prestadores de serviços de hospedagem e
armazenamento de dados, gerenciamento de
fraudes, suporte ao Usuário, atendimento de
pedidos, personalização de conteúdo, atividades de
publicidade e marketing (incluindo publicidade
digital e personalizada) e serviços de TI.

Direitos:

O usuário poderá exercer os seus direitos de
acesso, retificação, supressão, limitação, oposição
e portabilidade, conforme descrito nesta Política de
Privacidade, além dos demais direitos previstos na
legislação em vigor, especialmente a lei nº 13.709 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais /LGPD,
por meio do e-mal (contato@imed.edu.br).

Forma e duração do O controlador trata os dados pessoais obtidos no
tratamento:
cadastro do Usuário, através da adoção de medidas
físicas, técnicas e administrativas adequadas para
salvaguardar as informações que coletamos e
tratamos. Mantemos as informações pelo tempo
necessário ou relevante para a prestação dos
serviços, conforme permitido pela legislação
aplicável, bem como para solucionar disputas
judiciais e cumprir com contratos e obrigações
legais.

Informações
contato
controlador:

de Para exercer seus direitos, ou se você tiver dúvidas
do ou preocupações sobre nossa Política de
Privacidade, nossa coleta e tratamento de seus
dados pessoais ou para informar qualquer eventual
problema de acordo com a legislação aplicável,
você poderá entrar em contato com o controlador
por meio de nosso canal de contato,
(contato@imed.edu.br)

Responsabilidades
dos
agentes
que
realizarão
o
tratamento:

O controlador apenas autorizará terceiros a tratar
seus dados pessoais mediante as obrigações
contratuais apropriadas em vigor. Se não fomos
capazes de resolver suas questões ou se você
considerar que regras de proteção de dados
pessoais tiverem sido violadas, você tem o direito
de entrar em contato com as autoridades
governamentais brasileiras competentes ou buscar
a via judicial ou nos contatar por meio de nosso
canal de contato, (contato@imed.edu.br)

Direitos do titular:

Você pode, a qualquer momento, requerer ao
controlador, por meio de nosso canal de contato
(contato@imed.edu.br); (i) confirmação de que seus
dados pessoais estão sendo tratados; (ii) acesso
aos seus dados pessoais; (iii) correções a dados
incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv)
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto em lei; (v)
portabilidade de dados pessoais a outro prestador
de serviços, contanto que isso não afete nossos
segredos industriais e comerciais; (vi) eliminação de
dados pessoais tratados com seu consentimento,
na medida do permitido por lei; (vii) informações
sobre as entidades para as quais os seus dados
pessoais tenham sido compartilhados; (viii)
informações sobre a possibilidade de não fornecer
o consentimento e sobre as consequências da
negativa ; e (ix) revogação do consentimento.

Medidas
Segurança:

de Todos os dados que você nos fornece são
armazenados em servidores seguros nossos ou de
fornecedores contratados, acessados e utilizados
de acordo com nossas políticas e padrões de
segurança. Tomamos medidas de boas práticas e
certificações existentes no mercado para garantir
que os dados que coletamos sejam processados de
acordo com padrões de segurança.

Informações
de O acesso ao seu perfil é de responsabilidade
segurança ao titular exclusivamente sua, por meio de uma senha (ou
por meio de outra mídia escolhida) que lhe permite
dos dados:

acessar certas partes de nossos sites, sendo de
sua
responsabilidade
manter
esta
senha
confidencial e por cumprir com quaisquer outros
procedimentos de segurança. Nunca solicitaremos
sua senha, e pedimos que você não a compartilhe
com ninguém. A segurança e confiabilidade dos
dispositivos os quais você utiliza para acessar os
nossos serviços, tais como computadores,
celulares, tablets ou outros dispositivos, é de total
responsabilidade sua. Você deve por meios
próprios buscar proteger os sistemas operacionais
desses dispositivos contra qualquer ameaça
externa.

Podemos atualizar esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
oportunamente, à medida que nossas mudanças nos negócios ou requisitos
legais

mudam.

Se

fizermos

alterações significativas a esta política,

publicaremos um aviso em nosso site quando as alterações entrarem em vigor
e, quando apropriado, enviaremos uma comunicação direta a você sobre a
alteração.

Recordamos que a IMED tem como compromisso não tratar os seus dados
pessoais de forma incompatível com os objetivos descritos acima, exceto se de
outra forma requerido por lei ou ordem judicial.
Lei e Foro Aplicáveis: Esta política está sujeita à Lei da República Federativa
do Brasil e, as partes elegem o Foro da Comarca de Passo Fundo/RS, como o
único competente para dirimir qualquer litígio resultante desta Política de
Privacidade.
Se você tiver dúvidas sobre a coleta e o tratamento de seus dados pessoais
pelo COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S/A, pessoa jurídica
de direito privado, CNPJ 04.858.393/0001-20, com sede na Rua Senador
Pinheiro nº 304, Bairro Cruzeiro, na cidade de Passo Fundo, RS, CEP:
99070-220, (denominada simplesmente “IMED”), poderá enviar suas dúvidas
ou reclamações enviando um e-mail para (contato@imed.edu.br).

Última atualização desta Política de Privacidade: 09 de outubro de 2020.

