
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO INSTITUTO LATINO AMERICANO DA SEPSE (ILAS) 
 

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS 
 

 
 

Por quanto tempo 
armazenamos seus dados? 

 
Armazenamos os seus dados pelo tempo 
necessário para que possamos prestar os 
nossos serviços. Também armazenamos seus 
dados, nos casos que somos obrigados, tanto 
do posto de vista legal como regulatório. 

 
 

Como protegemos seus dados? 

Utilizamos medidas técnicas e 
organizacionais de segurança adequadas e de 
acordo com as boas práticas de mercado. 

 
 

Transferência Internacional 
 

 

 
Em casos específicos, os dados pessoais 
poderão ser transferidos para outros países, 
desde que os países estejam em 
conformidade jurídica com as leis vigentes de 
proteção de dados no Brasil.  
 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Esta Política de Privacidade (“Política”) regula o tratamento de dados realizado no 

âmbito dos serviços do Instituto Latino Americano de Sepse (“ILAS”), inscrito no CNPJ n° 

06.149.357/0001-12, sediado no endereço Rua Pedro de Toledo, 980, conjunto 12, CEP 

04039-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, disponibilizada por meio dos 

websites do ILAS, em conjunto denominados “Plataforma”, disponíveis em:  

 
• ILAS:  https://www.ilas.org.br/ 

• ILAS ONLINE: http://www.ilasonline.org.br/ 

• ILAS ENSINO A DISTÂNCIA (EAD): https://ilas.eadplataforma.com/ 

• DIA MUNDIAL DA SEPSE: https://diamundialdasepse.com.br/ 

 
Esta Política explica quando e por que os dados pessoais são coletados, como são 

usados, quais as condições sob em que podem ser divulgados a outras pessoas e como 

são mantidos em segurança. A utilização dos serviços oferecidos pelo ILAS por meio da 



Plataforma depende da autorização do (“Usuário”) através dos Termos de Uso 

específicos aplicáveis e a concordância desta Política. 

 

Recomenda-se ler, atentamente, esta Política de Privacidade antes de utilizar nossos 

serviços por meio da Plataforma. Caso não concorde com qualquer ponto, não utilize 

os serviços da Plataforma. Em caso de dúvida, entre em contato com o ILAS por meio do 

e-mail secretaria@ilas.org.br ou do telefone (11)3721-6709. 

 

1. QUAIS DADOS SÃO COLETADOS E COMO SÃO TRATADOS 

 
O ILAS realiza o processamento de dados pessoais para a execução de suas atividades. 

Caso você seja associado, aluno, participante de evento ou pessoa física que compartilhe 

informações pessoais com o ILAS, em conjunto denominados “Usuário”, seus dados 

podem ser usados para as seguintes finalidades: 

 

Propósito Tipo de dados utilizados Bases legais de tratamento 

Cadastro de associados do ILAS. 
Nome, endereço, profissão, 
telefone, e-mail, dados 
profissionais.  

 
Execução de contratos.  

Faturamento e cobrança de 
serviços e prevenção a fraude. 

Nome, endereço, CPF, dados de 
cartão de crédito.  Execução de contratos. 

Seleção de candidatos ao Prêmio 
“Jovem Pesquisador”. 

Nome, currículo, telefone, e-
mail e foto.  Consentimento do titular.  

Inscrição para participantes do 
“Fórum de Sepse”. 

Nome, endereço, profissão, 
telefone, e-mail, CPF, dados 
profissionais.  

Execução de contratos. 

Cadastro de alunos para os 
cursos ILAS EAD.  

Nome, endereço, profissão, 
telefone, e-mail, CPF.  Execução de contratos. 

Recebimento de depoimentos 
de sobreviventes ou familiares 
de vítimas de sepse.  

Nome, cidade, estado, e-mail, 
telefone, celular.  Consentimento do titular.  

   
  



Sempre que a utilização de dados for dispensável para a execução dos serviços providos 

pelo ILAS ou não for inerente de uma obrigação legal e/ou regulatória, o consentimento 

do titular de dados será solicitado, sendo este livre para recusar ou retirar o 

consentimento sem qualquer empecilho.  

 

Nos casos em que o Usuário fornecer seus dados por meio de um canal de comunicação 

do ILAS (questionário, telefone, dentre outros), quando ainda não houver relação 

contratual com o ILAS, os dados informados podem ser usados para as seguintes 

finalidades:  

 

Propósito Tipo de dados utilizados Bases legais de tratamento 
Cadastrar seus dados em nosso 
sistema e estabelecer contatos.  Nome, CPF, e-mail e celular. Consentimento do titular. 

 

2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

 
O ILAS poderá compartilhar dados pessoais nas seguintes hipóteses:  

 
• Com o fornecedor de serviços de cloud services, para hospedagem de dados em 

nuvem; 

• Com o fornecedor de meios de pagamento, para processamento do pagamento 

pelos serviços prestados; 

• Com empresas parceiras e patrocinadores de eventos que necessitem dos dados 

para fins de controle e divulgação de serviços.  

 
Sempre que houver compartilhamento de dados pessoais fora do território brasileiro, 
haverá a solicitação de consentimento do titular de dados.  
 

3. TEMPO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS  
 
Os dados serão armazenados com o ILAS nas seguintes hipóteses: 

 
• Enquanto forem necessários para cumprir as finalidades descritas acima; 

• Enquanto durar uma obrigação legal ou regulatória que obrigue o ILAS a manter 

os dados; 



• Pelo prazo legal do possível ajuizamento de demandas por ou em face do ILAS. 

 

Em caso de qualquer das hipóteses acima não mais justificar a manutenção desses 

dados, nós iremos apagá-los completamente ou alterá-los de forma que seja impossível 

para nós e nossos parceiros identificá-lo como titular do dado pessoal. 

 

4. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS 

 

O ILAS poderá realizar transferência internacional de dados pessoais no caso de 

parcerias com empresas, institutos ou outras organizações, com sede em outros países, 

para fins de pesquisa e assuntos relacionados ao incentivo de pesquisadores.  

 

Quando esse for o caso, o consentimento do titular de dados será solicitado e os dados 

serão tratados e transmitidos dentro da observância da legislação nacional pertinente.  

 
5. DIREITO DOS TITULARES DE DADOS 

 
Os Usuários da Plataforma têm os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais: 

 
• Solicitar uma cópia de seus dados pessoais mantidos em nossa base de dados. 

• Solicitar que os seus dados sejam corrigidos se estiverem imprecisos ou 

desatualizados. 

• Solicitar que seus dados pessoais sejam excluídos. 

• Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados excessivos ou 

tratados de forma contrária à lei. 

• Solicitar a portabilidade para outros fornecedores de produtos e serviços 

semelhantes, nos termos do órgão regulamentador. 

• Eliminação de dados tratados com base no seu consentimento. 

• Retirar qualquer consentimento para o processamento de dados pessoais a 

qualquer momento, sendo informado das consequências. 

 
Há casos em que alguns desses direitos não poderão ser exercidos, ou poderão ser 

exercidos apenas parcialmente, por conta de obrigações legais de cumprimento do ILAS 



ou por conta de direito do ILAS de manter esse dado. Nestes casos, o ILAS garante que 

o acesso e a utilização a tais dados serão restritos exclusivamente a tais finalidades.  

 
Em caso de dúvida sobre seus direitos de privacidade, você pode entrar em contato 

conosco por meio do secretaria@ilas.org.br, e lhe responderemos o mais rapidamente 

possível. 

 
6. UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

 
A Plataforma utiliza cookies para coletar informações enquanto o Usuário navega no(s) 

website(s). Essas informações de navegação incluem o padrão do seu navegador, como 

o tipo de navegador e o idioma do navegador; seu endereço IP; e as ações realizadas nos 

websites da empresa, como as páginas visualizadas e os links clicados. 

 
Nestes casos, a identidade do titular não é identificada pelo endereço de IP. Esses dados 

somente serão considerados dados pessoais quando forem diretamente relacionados a 

um titular específico.  

 
Essas informações são usadas para fazer com que o website funcione com mais 

eficiência e com o objetivo de entender como os visitantes usam os websites do ILAS. 

Cookies e tecnologias semelhantes ajudam a adaptar os websites as necessidades 

pessoais dos Usuários, bem como a detectar e impedir ameaças e abusos de segurança. 

Quando usados sozinhos, os cookies utilizados pelo ILAS, não possuem a finalidade de 

identificarem o Usuário pessoalmente. Se o Usuário não tem interesse na coleta de tais 

dados, pode desativar a função de cookies em seu navegador. No entanto, algumas 

áreas de nossos websites poderão não funcionar corretamente. 

 
7. MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
O ILAS garante que cuida de seus dados por meio de medidas técnicas e operacionais 

adequadas, dentre as práticas de segurança: 

 
• Monitoramento dos acessos e das ações que utilizam dados pessoais; 



• Adoção de procedimentos preventivos contra incidentes de segurança da 

informação; 

• Acesso à base de dados somente por profissionais autorizados, de acordo com a 

sua competência. 

 
Importante salientar que nenhum sistema é completamente seguro. Por isso, caso tome 

conhecimento de qualquer evento que possa colocar em risco dados disponibilizados na 

Plataforma, pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail secretaria@ilas.org.br 

ou do telefone (11)3721-6709. 

 
8. LEI APLICÁVEL E FORO 
 
Sempre que a legislação permitir, a lei aplicável a esta Política de Privacidade serão as 

leis da República Federativa do Brasil e o foro para discussão de quaisquer demandas 

originadas deste documento será o foro da comarca de São Paulo – SP, em prejuízo de 

qualquer outro, por mais privilegiados que o sejam.  

 
9. DÚVIDAS ESCLARECIMENTOS 
 
No caso de haver qualquer dúvida, mesmo após a leitura atenta deste documento, 

houver qualquer dúvida ou necessitar de algum esclarecimento, o ILAS fica à disposição 

por meio do e-mail secretaria@ilas.org.br ou do telefone (11)3721-6709. 

 
10. ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE 
 
Em caso de mudanças nos serviços prestados pelo ILAS, é possível que esta Política sofra 
alterações. Neste caso, este documento será enviado novamente, para que o Usuário 
somente utilize os serviços do ILAS se compreender e concordar com todas as 
informações. 
 

 

 

 


