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AVISO DE PRÁTICAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS: 
ENSINO 

 
 

Este Aviso de Práticas de Privacidade e Proteção de Dados (“Aviso de Proteção de Dados”) se aplicará a nosso corpo 

docente, nossos alunos, professores terceirizados e convidados, todos os candidatos às vagas em todos os nossos 

programas de ensino, participantes de nossos eventos presenciais ou online e quaisquer pessoas (em conjunto, os 

“Participantes”) que mantenham um relacionamento institucional com a área de ensino do A.C.Camargo Cancer Cen-

ter ("A.C.Camargo”, “Instituição”, "nós", "nos" ou "nosso").  

 

NOTA IMPORTANTE: 

(1) Estão vinculados a este Aviso de Proteção de Dados todos os programas de ensino e acadêmicos do 

A.C.Camargo Cancer Center, tais como a pós-graduação lato sensu (inclusive os programa de Residências 

Médica e Multiprofissional em Oncologia), a pós-graduação stricto sensu (Mestrado, Doutorado e Pós-

doutorado), iniciação científica, cursos livres, eventos científicos, nossa Universidade Corporativa (para a 

formação continuada de nossos profissionais), nossa Escola Técnica e a Escola Hospitalar Especializada 

Schwester Heine (que atende a pacientes oncológicos pediátricos em idade escolar, para que possam conti-

nuar seus estudos durante o tratamento). 

(2) Este Aviso de Proteção de Dados deve ser lido em conjunto com a Política de Privacidade da Instituição 

(“Política”). Os termos citados neste Aviso de Proteção de Dados terão os mesmos significados que aqueles 

definidos na Política. 

1. Informação que coletamos sobre você  

Coletamos informações que você nos fornece como parte do vínculo estabelecido entre você e a Instituição. Para 

mantê-lo informado, listamos alguns dos seus dados pessoais que podem ser utilizados por nós. Perceba que, a de-

pender da sua relação com o A.C.Camargo, é possível que menos informações possam ser coletadas e que muitos dos 

dados mencionados somente sejam coletados de pessoas específicas ou em situações particulares. Para certas ativi-

dades, podemos coletar alguns ou todos os seguintes tipos de informações: 

 

(i) Dados de identificação e contato, tais como seu nome completo, nome social, data de nascimento, 

local de nascimento, idade, gênero, filiação, foto, estado civil, número de telefone, e-mail, endereço de 

domicílio, CPF, RG, número do PIS, título de eleitor, CTPS, CNS, comprovante de quitação das obrigações 

com o serviço militar, passaporte e RNE (registro nacional de estrangeiros). 

 

(ii) Dados acadêmicos, como histórico escolar, diploma de graduação, declaração de conclusão de curso, 

currículo lattes e certificados de proficiência em idiomas. 

 

(iii) Dados de saúde, tais como carteira de vacinação, atestados médicos, relatórios médicos e psicológicos 

e resultados de exames médicos. 

 

(iv) Dados profissionais, tais como número de matrícula, e-mail corporativo e avaliações de desempenho. 
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(v) Dados biométricos, como impressões digitais ou reconhecimento facial.  

 

(vi) Dados bancários e financeiros, tais como número da conta e agência bancária; e remuneração. 

 

(vii) Dados sociais-demográficos, tais como informação sobre a sua convicção religiosa, origem racial ou 

étnica, identidade e orientação sexual, entre outras, para fins de realização censos de diversidade institu-

cional ou ainda, no caso da informação de convicção religiosa, para fins de lhe assegurar o direito de 

realizar os ritos específicos de sua religião (como, por exemplo, mulçumanos que usam hijabe ou os pra-

ticantes de religiões sabatistas, que guardam os sábados). 

 

Importante ressaltar que esses dados são coletados e processados principalmente sob a base legal da relação jurídica 

entre você, o A.C.Camargo e, também, quando aplicável, por determinação de órgãos públicos, como Ministério da 

Educação, Ministério da Saúde, Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e princí-

pios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros. 

2. Como utilizamos as informações a seu respeito 

Podemos utilizar dados pessoais dos Participantes para as atividades abaixo relacionadas, em qualquer caso obser-

vando as diretrizes e as limitações determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados e legislação relacionada: 

 

(i) Processos seletivos: caso realize a inscrição em algum de nossos processos seletivos, utilizaremos 

seus dados pessoais para as atividades relacionadas ao controle e organização do processo seletivo. 

 

(ii) Processos legais e administrativos relacionados à atividade acadêmica: utilizamos seus dados 

para realizar diversas atividades relacionadas à sua atividade acadêmica, tais como o cadastramento do 

Participante (ex: matrículas, rematrículas, cadastramento junto aos órgãos governamentais, como o Mi-

nistério da Educação – MEC, e cadastros para uso de recursos internos, como as bibliotecas física e ele-

trônica), a elaboração e emissão de documentos (ex: contratos, históricos escolares, relatórios de está-

gios ou de aproveitamento escolar, diplomas e diversos de termos de autorização ou de compromisso), o 

acompanhamento pedagógico (ex: avaliações de desempenho escolar, controle de frequência, participa-

ção em cursos e eventos internos e externos) e a divulgação e controle de produções científicas (como, 

por exemplo, teses, dissertações e monografias elaboradas por nossos alunos e professores). 

 

(iii) Processos de remuneração e benefícios: usamos seus dados para processamento de pagamentos 

de remuneração, bolsas e auxílios financeiros e para a realização de reembolsos, assim como para reali-

zar seu cadastro junto a fornecedores e órgãos responsáveis pela concessão de benefícios aos quais o 

Participante tenha aderido (tais como cartão de transporte público ou vale café da manhã). 

 

(iv) Processos financeiros: usamos seus dados para processar pagamentos pelos cursos realizados na Ins-

tituição e para a emissão de notas fiscais. 

 

(v) Dados de saúde: podemos usar seus dados para a solicitação de seguro saúde ou eventuais reembol-

sos relacionados a este, ou para a promoção de ações voltadas à promoção e preservação da saúde (vi-

sando à garantia do bem estar e físico e psicológico dos Participantes), incluindo, por exemplo, mas não 

se limitando a, aplicação de vacinas e outras ações de controle impostas pela legislação sanitária para 

profissionais que atuam em ambiente hospitalar. 
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(vi) Comunicação com Participantes: podemos utilizar seus dados para o envio de comunicados pertinen-

tes à Instituição ou para permitir a comunicação entre Participantes através de ferramentas de comuni-

cação eletrônica. 

 

(vii) Comunicação externas: podemos utilizar nomes e imagens de determinados Participantes em materi-

ais institucionais e redes sociais, entre outros, com o intuito de divulgar as atividades realizadas na Insti-

tuição – em qualquer caso, sempre com a devida autorização prévia de tais Participantes. 

 

(viii) Atendimento a solicitações e outras manifestações: podemos utilizar os seus dados para nos co-

municar com você a respeito de solicitações, queixas ou denúncias registradas, por você ou por outros, 

em nossos canais institucionais de comunicação (Central de Atendimento, SAC, Ouvidoria do Paciente, 

Canal do Colaborador/RH, Canal de Conduta ou Canal de Privacidade). 

 

(ix) Programas de diversidade e inclusão: buscando promover a equidade e a diversidade em nosso 

quadro de profissionais, mantemos um Programa de Diversidade e Inclusão. Nesse contexto, podemos 

utilizar seus dados para realizar censo do público interno destinado a identificar mudanças necessárias 

para aumentar a diversidade e promover a inclusão nesse público. 

 

(x) Identificação, liberação de acessos e monitoramento das nossas instalações: podemos utilizar 

os seus dados para efetuar a liberação de acessos (online e off-line) às dependências do A.C.Camargo 

(como o hospital, refeitórios, biblioteca, salas de estudo e outros), para a confecção de crachás de identi-

ficação, bem como registrar suas imagens em nossos sistemas de monitoramento (CFTV) durante per-

manência na Instituição, procedimento necessário para a segurança da Instituição e de todas as pessoas 

que por ela transitam. 

 

(xi) Autenticação em rede corporativa: podemos utilizar os seus dados para atividades relacionadas com 

a autenticação e concessão de acesso à rede corporativa, bem como dados de sua navegação. 

 

(xii) Ações de comunicação geral e relacionamento institucional: podemos utilizar seus dados para 

ações de comunicação com você, ou promover determinadas interações específicas mesmo após o fim do 

vínculo contratual do Participante com a Instituição (como nas interações do Programa Alumni, por 

exemplo), sendo que, em alguns casos, essas comunicações serão realizadas mediante a sua adesão. 

3. Como ocorre o monitoramento no ambiente de trabalho 

Em certas situações, nós podemos monitorar a atuação dos Participantes para fins de segurança do ambiente de tra-

balho e cumprimento das políticas internas da organização, conforme permitido pela legislação. Nos casos em que 

realizamos o monitoramento, ele se justificará por meio de uma obrigação legal, com base em um interesse legítimo, 

ou quando necessário para cumprir o contrato firmado com o Participante, inclusive quando for necessário para exer-

cer ou defender direitos da Instituição em conflitos de qualquer natureza. As principais finalidades do monitoramento 

são: 

 

(i) Coleta de informações como parte de investigações de órgãos reguladores ou autoridades, em conexão 

com processos judiciais ou administrativos;  

 

(ii) Razões operacionais, de auditoria ou controle de qualidade; 
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(iii) Verificação de segurança do ambiente de trabalho e investigação de denúncias disciplinares (inclusive 

provenientes de denúncias de não conformidades recebidas nos canais de comunicação da Instituição – 

especialmente o Canal de Conduta – ou apuradas em processos disciplinares na área de ensino); 

 

(iv) Garantia da confidencialidade e segurança da informação (p.ex. utilização firewalls, prevenção de código 

malicioso e de uso de software não autorizado e registro de atividades em sistemas), inclusive monito-

ramento do acesso de Participantes a determinados sistemas e instalações; 

 

(v) Impedir o download, cópia, distribuição ou uso de conteúdo obsceno, ofensivo ou ilegal (como conteúdo 

discriminatório), e restringir o acesso a determinados websites, conforme as políticas internas. 

 

Visando à segurança do nosso patrimônio interno, da sua própria segurança e de outros Participantes, nossas instala-

ções dispõem de câmeras de monitoramento (CFTV) e determinados locais de acesso restrito podem ter controle de 

entrada e saída.  

 

As comunicações compartilhadas por canais e ferramentas de comunicação profissional fornecidas pelo A.C.Camargo 

podem ser monitoradas. Quando este monitoramento for realizado (apenas para finalidades específicas, proporcionais 

e legais), o acesso às informações em questão será limitado ao mínimo necessário para atender à finalidade do tra-

tamento realizado e apenas pelos responsáveis por esse tratamento, de acordo com as políticas internas da Institui-

ção. 

4. Com quem compartilhamos os seus dados 

O A.C.Camargo pode realizar o uso compartilhado de alguns de seus dados pessoais (i) internamente, entre as diver-

sas áreas da Instituição (ensino, recursos humanos, tecnologia da informação, financeiro, jurídico, entre outras), para 

a realização dos processos administrativos inerentes à atuação do Participante; e (ii) externamente, com órgãos go-

vernamentais (como o MEC, INEP, CNRM, CNRMS, CNPq, Ministério da Saúde), fornecedores, prestadores de serviços 

e outras entidades, ou ainda, para resguardar e proteger direitos da Instituição, caso seja necessário, para o cumpri-

mento de uma obrigação legal ou ordem judicial, conforme exigido por lei e dentro das possibilidades da Lei Geral de 

Proteção de Dados. Sempre que requerido pela legislação, seu consentimento expresso será solicitado antes do uso 

compartilhado desses dados. 

5. Como protegemos suas informações 

Colocamos em prática medidas organizacionais e técnicas apropriadas para proteger suas informações, incluindo crip-

tografia de dados e a celebração de contratos com terceiros que regulamentam de forma rigorosa o compartilhamen-

to de dados. Para reduzirmos os riscos, mantemos qualquer informação que coletamos sobre você ao mínimo neces-

sário para o propósito, compartilhamos apenas com base na necessidade de conhecimento, mantemos as informações 

precisas e atualizadas, as utilizamos apenas para fins específicos para os quais foram coletadas e aplicamos períodos 

de retenção para manter os registros apenas enquanto for necessário. 

6. Seus direitos 

A Lei Geral de Proteção de Dados e outras legislações correlatas lhe conferem direitos de acessar e controlar seus 

dados pessoais. Esses direitos são importantes porque lhe ajudarão a garantir que a informação que temos sobre 
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você está correta e atualizada, além de lhe ajudar a controlar como seus dados são controlados, compartilhados ou 

comunicados. 

 

De forma geral, você tem direito a: 

 

(i) Confirmar a existência de ações de tratamento de seus dados pessoais; 

(ii) Acessar os dados mantidos por nós; 

(iii) Solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

(iv) Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, desde que sejam considerados excessivos, 

desnecessários ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (ob-

servadas as demais legislações relacionadas); 

(v) Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais para outra instituição; 

(vi) Conhecer a forma como seus dados são compartilhados; 

(vii) Receber informações precisas sobre a possibilidade de se negar a consentir com o tratamento de dados e 

quais suas consequências; 

(viii) Revogar consentimentos concedidos anteriormente, observadas as limitações legais para isso. 

 

Nós disponibilizamos um canal direto para a comunicação com os titulares de dados pessoais, por meio do qual pode-

rá exercer seus direitos, conforme previstos em nossa Política de Privacidade e nos termos da Legislação de Proteção 

de Dados e demais normativos relevantes, comunicar incidentes de Tratamento de Dados e contribuir com sugestões 

para a melhoria de nossas práticas e da governança de privacidade. 

O Canal de Privacidade encontra-se disponível em tempo integral no Portal de Privacidade da Instituição, no endereço 

eletrônico www.accamargo.org.br/privacidade. 

7. Dúvidas, informações adicionais e contato 

Se você tiver alguma dúvida sobre este Aviso de Proteção de Dados, nossa Política de Privacidade, nossas práticas de 

privacidade para tratamento e proteção de seus dados, ou mesmo dúvidas sobre seus direitos e como exercê-los, por 

favor contate-nos através do Portal de Privacidade do A.C.Camargo Cancer Center, disponível no endereço eletrônico 

www.accamargo.org.br/privacidade. 

 

http://www.accamargo.org.br/privacidade
http://www.accamargo.org.br/privacidade

