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AVISO DE PRÁTICAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS: 
WEBSITE INSTITUCIONAL 

 
 

Este Aviso de Práticas de Privacidade e Proteção de Dados (“Aviso de Proteção de Dados”) se aplicará aos dados pes-

soais tratados no contexto de utilização das páginas de internet (“Websites”) publicadas pelo do A.C.Camargo Cancer 

Center ("A.C.Camargo”, “Instituição”, "nós", "nos" ou "nosso") por todas as pessoas que acessarem nossos Websites 

(em conjunto, os “Usuários”). 

 

NOTA IMPORTANTE: 

(1) 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. Websites abrangidos por este aviso 

Os Websites abrangidos por este Aviso de Proteção de Dados são: 
 

(i) Site institucional do A.C.Camargo, disponível no domínio https://www.accamargo.org.br/; e 

(ii) Site para Recrutamento e Seleção de profissionais para vagas de trabalho no A.C.Camargo, disponível no 

domínio https:///accamargo.csod.com/ux/ats/careersite/1/home. 

2. Informação que coletamos sobre você  

Dependendo das interações que você tiver com os Websites e com o nosso conteúdo, podemos coletar as seguintes 

categorias de dados pessoais. Perceba que, a depender da sua relação com os Websites, é possível que menos infor-
mações possam ser coletadas e que muitos dos dados mencionados somente sejam coletados em sites específicos, de 

pessoas específicas ou em situações particulares. Para certas atividades, podemos coletar alguns ou todos os seguin-
tes tipos de informações: 

 

(i) Dados de coleta automatizada, incluindo dados sobre as suas interações, como sua navegação, as 
páginas e o conteúdo que você acessa e cria, suas buscas e demais ações; dados sobre o seu dispositivo, 

como sistema operacional e idioma e sua localização (caso você autorize). Os registros (logs) de acesso 
também são coletados automaticamente. 

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

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

cílio, CPF e RG, que podem ser solicitados quando do preenchimento de formulários específicos. 
 

(iii) Dados de saúde, tais como resultados de exames, dados de plano de saúde ou de registro no SUS (Sis-
tema Único de Saúde), entre outros dados que podem constar em seu prontuário médico e serem dispo-

nibilizados nos Websites – sempre limitado à necessidade definida no escopo do uso e das interações 

com o nosso conteúdo nos Websites e que podem ser solicitados quando do preenchimento de formulá-
rios específicos. 
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(iv) Dados acadêmicos e profissionais, tais como formação acadêmica, currículo lattes, certificado de 

graduação, certificado de conclusão de curso ou residência médica, domínio de idiomas e comprovantes 
de matrículas, que podem ser solicitados quando do preenchimento de formulários específicos. 

 

(v) Dados bancários e financeiros, tais como dados de conta bancária ou de cartão de crédito, em caso 
de realização de algum processo de pagamento via site. 

3. Como utilizamos as informações a seu respeito 

Podemos utilizar dados pessoais de nossos Usuários 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) Monitoramento das formas de utilização dos Websites: assim como a maioria das organizações 
que disponibilizam plataformas online como os nossos Websites, nós usamos cookies e outras tecnologi-

as de monitoramento e coleta automatizada de dados em nossos Websites, especialmente para permitir 
sua autenticação, garantir sua segurança, registrar suas preferências e oferecer conteúdo personalizado 

com base em suas interações conosco e com os Websites. Saiba mais sobre como usamos essas tecno-
logias na seção “Como usamos cookies e outras tecnologias de coleta automatizada de dados” deste Avi-

so de Proteção de Dados. 

 
(ii) Envio de comunicações institucionais: podemos usar os seus dados para nos comunicarmos com 

você a respeito de oportunidades, benefícios, campanhas, serviços, produtos, programas de fidelidade, 
notícias, projetos, eventos, cursos e quaisquer outros conteúdos que possam ser do seu interesse com 

base nas suas interações conosco – valendo-se, em certos casos, de consentimentos específicos (quando 

legalmente necessários) e assegurando os direitos dos titulares, nos limites definidos pela Legislação. 
 

(iii) Cadastro para acesso a exames e relatórios médicos: alguns dados cadastrais podem ser solicita-
dos a você para possibilitar o acesso aos resultados de exames clínicos ou de imagem ou para a realizar 

solicitações de relatórios médicos. 
 

(iv) 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 em nossos canais institu-
cionais de comunicação institucional (Central de Atendimento, SAC, Ouvidoria do Paciente, Canal de 

Conduta ou Canal de Privacidade). 
 

(v) Processos administrativos, assistenciais e tecnológicos: podemos utilizar seus dados para realizar 

processos administrativos da Instituição, incluindo estudos que possibilitem a melhoria e eficácia dos ser-
viços fornecidos pela Instituição. Dados também podem ser utilizados, entre outros, para o cumprimento 

de uma obrigação legal e regulatória; em processos judiciais, administrativos ou arbitrais; para a execu-
ção de contratos; ou por determinação da administração pública para cumprimento de políticas públicas. 

 

(vi) Inscrição em processos seletivos: podemos solicitar seus dados para que seja possível realizar a sua 
inscrição em nossos processos seletivos, seja para vagas de trabalho em aberto na instituição, para pro-

cessos de nossos programas de ensino (como, por exemplo, mestrados e programas de residências) ou 
mesmo para nosso programa de voluntariado. 

 
(vii) Cadastros em programas diversos: alguns dados cadastrais podem ser solicitados a você durante a 

inscrição em programas diversos fornecidos pelo A.C.Camargo, como, por exemplo, para apoio de proje-

tos através de doações e patrocínios. 
 

(viii) Cumprimento de obrigações legais: assim como todo fornecedor de aplicações de internet, o 
A.C.Camargo está sujeito a algumas obrigações legais ao disponibilizar os Websites, incluindo a de cole-

tar e reter registros (logs) de acesso e atividades nos Websites.  
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4. Com quem compartilhamos os seus dados 

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

sas áreas e instâncias organizacionais responsáveis pelo gerenciamento das informações e realização de processos 
administrativos; e (ii) externamente, com órgãos governamentais reguladores, 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. Como usamos Cookies e outras tecnologias de coleta de automatizada de dados 

Durante a utilização dos Websites pelos Usuários, o A.C.Camargo poderá utilizar cookies próprios e de terceiros para 
coletar certas informações sobre o seu navegador, seu dispositivo e, no geral, a diversos aspectos da sua forma de 

interação com o conteúdo dos nossos Websistes, inclusive podendo armazenar dados no seu dispositivo ou transmitir 

esses dados a um servidor para posterior processamento. Abaixo seguem alguns de nossos cookies e as funcionalida-
des gerais. 

 
(i) Google Analytics (_gat, _ga e _gid) 

 
Esses cookies enviam dados de atividade anônimas para o Google Analytics. Não é possível saber exata-

mente o que o Usuário acessa nos Websites, uma vez que os dados são convertidos em chaves numéri-

cas. Essas informações de navegação nos ajudam a aperfeiçoar o portal, implementando melhorias de 
navegação e conteúdo. A descrição completa do funcionamento deste cookie pode ser encontrada na 

página: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pt-br. 
 

Esses dados são armazenados por tempo indeterminado e podem ser compartilhados com tercei-

ros (como agência de comunicação, agências de teste de usabilidade e desenvolvedores de sistemas). 
 

(ii) Facebook (_fbp e fr). 
 

_fbp: usado para armazenar e monitorar a visita entre sites.  

 
_fr: usado para ativar a exibição de anúncios personalizados ou retargeting.  

 
A explicação completa você poderá encontrar nesta página: 

https://www.facebook.com/business/help/471978536642445 
 

(iii) Framework Drupal (userId) 

 
Esse é um cookie de sistema usado para armazenar informações sobre a sessão, navegação e experiên-

cia do Usuário nos Websites. Este cookie é usado para, por exemplo, evitar que um mesmo usuário pre-
encha um formulário duas vezes (caso essa configuração esteja ativada neste formulário) ou armazenar 

informações de login (quando ativado em uma área logada no Website), de forma que o usuário poderá 

about:blank
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navegar entre diferentes páginas sem a necessidade de efetuar um novo login sempre que uma página é 

acessada. 
 

Essas informações não são armazenadas, elas expiram quando o Usuário sai dos nossos Websites e não 
são compartilhadas com terceiros. 

 

(iv) __cfduid (do addtoany.com) 
 

Este cookie (https://www.cookieserve.com/) é usado por serviços ‘cdn’ (como o CloudFare) para identifi-
car Usuários individuais por trás de um endereço IP compartilhado e aplicar configurações de segurança 

por Usuário. Não corresponde a nenhum ID de Usuário no aplicativo da web e não armazena nenhuma 

informação de identificação pessoal. 
 

NOTA 1: O uso de cookies nos permite oferecer uma melhor experiência em nossos produtos e serviços. Se você 
bloquear cookies em nossos produtos ou decidir não permitir o funcionamento de alguns deles, não temos como ga-

rantir o correto funcionamento de todas as funcionalidades dos nossos Websites e talvez você não consiga acessar 
determinadas áreas dos Websites. Além disso, é possível que certas funções e páginas não funcionem da maneira 

adequada. 

 
NOTA 2: O A.C.Camargo não se responsabiliza pelo uso de cookies por terceiros. Fique atento, pois os cookies de 

terceiros podem eventualmente continuar a monitorar as suas atividades online mesmo depois de você ter saído do 
nossos Websites, sendo recomendável que você limpe seus dados de navegação regularmente para se certificar de 

que seu dispositivo utiliza apenas as tecnologias do seu interesse. 

7. 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 

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. 

about:blank
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8. 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

