TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE
https://online.bioetica2021.com.br/

Estabelece neste Termo de Uso e Política de Privacidade (“TERMO”) as condições para
utilização do site do XIV Congresso Brasileiro de Bioética, de forma a esclarecer as obrigações
e responsabilidades de seus usuários. Leia atentamente o seguinte TERMO, pois ele se aplica
ao seu acesso e forma de uso das informações, materiais e itens/funções contidas neste site e
em suas páginas. Ao acessar este site, você concorda e declara estar ciente deste TERMO.
TERMO DE USO
Este site contém determinados serviços restritos e exclusivos aos inscritos no XIV Congresso
Brasileiro de Bioética. Terão acesso a esse tipo de conteúdo somente usuários com login e
senha devidamente cadastrados, com acesso através da área restrita. Caso tenha alguma
dificuldade de acesso, por favor fale conosco.
A senha pessoal do usuário deverá ser mantida em sigilo pessoal e não poderá ser
compartilhada com terceiros.
A Sociedade Brasileira de Bioética reserva-se o direito de interromper ou modificar qualquer
serviço deste site sem comunicação prévia a seus usuários.
A Sociedade Brasileira de Bioética não se responsabiliza por informações fornecidas por
terceiros, ainda que estes sejam seus associados, parceiros e apoiadores.
Para a reprodução de conteúdo deste site, é necessário citar a fonte e observar os direitos
autorais.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A SBB preza pela privacidade das informações dos usuários e visitantes de seu site, garantindo
seu total sigilo, salvo se exigidas por decisão judicial. Esta política poderá ser alterada a
qualquer momento e sempre estará disponível para consulta no site.
1. Compromisso de Privacidade
Os dados informados pelos congressistas e demais usuários do site em formulários eletrônicos
ou por outras vias de interação restringem-se à finalidade de acesso a conteúdo deste site
e/ou à participação em programas oferecidos pela SBB, que não cede e nem comercializa
mailing de seus usuários.
2. Coleta de Informações e Divulgação

Os usuários acessam o site e utilizam alguns dos serviços sem precisar se identificar.
Entretanto, há alguns serviços – como a Área Restrita, em que a SBB solicita informações
pessoais para o acesso. Nos cadastros de congressistas, os interessados preenchem seus dados
pessoais completos por livre iniciativa e essas informações são utilizadas internamente para
estatísticas.
Essas informações pessoais poderão ser utilizadas a qualquer hora e data, única e
exclusivamente pela SBB.
3. Quais informações são solicitadas aos usuários e como elas serão utilizadas
Quando os usuários acessam as páginas do site, os servidores registram informações anônimas
- sem identificação direta do internauta. Essas informações são o número do protocolo
Internet utilizado - IP (Internet Protocol), o total de páginas navegadas pelo usuário (page
views), a data e o horário de acesso, a localidade, o tempo de permanência conectado ao site
(session time e user session), o provedor que forneceu o acesso, o browser utilizado e ainda as
áreas de interesse de cada internauta.
Todas essas informações são genéricas, não vinculadas a dados pessoais, portanto não
identificam um usuário específico.
4. Uso de Cookies
Cookies são pequenos arquivos de dados enviados por alguns sites aos browsers (programas
de navegação na Internet) de seus usuários. Esses arquivos são armazenados nos discos rígidos
dos computadores dos internautas toda vez que um site é acessado. Os cookies são
geralmente utilizados para rastrear os padrões de tráfego do usuário, indicando as páginas
mais navegadas. 3

A SBB utiliza este arquivo para que o site seja informado de que o usuário já acessou
determinada página ou serviço, evitando que haja outras solicitações a cada nova conexão. Ou
seja: se o site incluir um aviso para os internautas, o cookie permitirá que o usuário o veja uma
única vez, sem a necessidade que a página/janela/informação apareça em todos os acessos.
Entretanto, os cookies não podem conter informações pessoais dos usuários, como nome,
endereço, e-mail e outros. Também não podem ter acesso a dados constantes do disco rígido
dos internautas ou a outros cookies criados por outros sites. Um arquivo cookie só poderá
conter informações pessoais caso o usuário opte por enviá-las durante o preenchimento de
cadastros.
5. Compromisso com a segurança e armazenamento de informações
A plataforma do evento possui sistemas de segurança (firewalls) que coíbem invasões em seu
banco de dados. Além disso, apenas um limitado número de funcionários pode acessar essas
informações. Para proteger os dados dos seus usuários, a SBB utiliza os mesmos recursos que
usa para proteger suas próprias informações.

6. Contato para informações adicionais
Se você ficou com alguma dúvida sobre a Política de Privacidade, solicite um esclarecimento
pelo e-mail: bioetica@eventus.com.br

