
Termos de Uso

O preenchimento de seus dados pessoais é de sua responsabilidade,
garantindo a sua veracidade e a manutenção de sua atualização. 

Os dados coletados e as atividades registradas podem ser
compartilhados com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais
competentes, sempre que houver determinação legal ou ordem judicial.

A Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV) nunca enviará
mensagens eletrônicas solicitando confirmação de dados ou com anexos que
possam ser executados (extensões: ".exe", ".com", entre outros). Ao receber
links para eventuais downloads, é importante que você fique atento e verifique
se o remetente é de algum dos nossos domínios e, caso haja alguma dúvida,
solicitamos que seja feito contato pelo canal ead@iepmoinhos.com.br.

Ao utilizar nossa plataforma de ensino (edX), você poderá ser
redirecionado, via link, a outros portais ou plataformas, que poderão coletar
suas informações, mas estarão em conformidade com a política institucional e
com as melhores práticas relativas ao tratamento dos dados, em consonância
com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)1 em vigor.

Você poderá solicitar, a qualquer momento, a exclusão total ou parcial de
seus dados pelo e-mail ead@iepmoinhos.com.br, considerando que esta ação
fará com que você deixe de receber toda e qualquer notificação referente ao(s)
curso(s) em que esteja inscrito e a futuras oportunidades divulgadas pela
instituição e, neste caso, isenta a AHMV, por consequência, de quaisquer
reclamações e/ou dificuldades que tal ato pessoal possa ocasionar, uma vez
que realizado por liberalidade do titular.

Se você retirar seu consentimento, nossos serviços poderão ficar
indisponíveis para você. Caso solicite a exclusão de seus dados pessoais,
pode ocorrer que os dados precisem ser mantidos por período superior ao
pedido de exclusão, de acordo com o artigo 16 da LGPD, para cumprimento de
obrigação legal ou regulatória, estudo por órgão de pesquisa e transferência a
terceiro (respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na mesma
Lei), mediante a anonimização dos dados pessoais, sempre que possível.

Os dados, incluindo os pessoais, poderão ser coletados a partir de sua
matrícula, atualização de cadastro ou de informações solicitadas em
formulários complementares, além de dados coletados automaticamente em
nossa plataforma. Serão utilizados dados pessoais para a confecção de seu
certificado. Além disso, os dados cadastrais registrados pelos usuários poderão
ser utilizados em pesquisas científicas, desde que aprovadas por Comitês de
Ética em Pesquisa, sendo garantida a anonimização dos usuários, e em
relatórios gerenciais no âmbito de projetos PROADI-SUS.

1 Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
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