Política de Privacidade
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) agindo com a devida
transparência e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados,
desenvolveu a Política de Privacidade. Esta Política explica como o CBO utiliza
os Dados Pessoais capturados de certas Pessoas Físicas (Titulares).
Além desta Política de Privacidade, o CBO criou outras ferramentas e
mecanismo de controle para preservar a segurança da informação que está
sendo tratada. Caso um Titular tenha dúvida ou preocupação a respeito do
tratamento dos Dados Pessoais por parte do CBO, foram criados Canais de
Privacidade descritos nesta política.
O Congresso Brasileiro de Oftalmologia é organizado anualmente pelo CBO
visando proporcionar a melhor experiência no campo da educação, ciência e
inovação em oftalmologia.
Esta Política apresenta informações sobre o tratamento de dados pessoais
realizados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia CNPJ 48.939.250/0001-18,
com sede na Rua Casa do Ator 1117, conjunto 21, Vila Olímpia, CEP 04546004 São Paulo/SP em sua relação com os usuários do site
www.cbo2022.com.br

➢ CONCEITOS:
ANPD (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS): órgão
Brasileiro de administração pública, responsável por zelar, implementar e
fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em todo o
território brasileiro.
CBO: Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA: é organizado
anualmente pelo CBO visando proporcionar a melhor experiência no campo
da educação, ciência e inovação em oftalmologia.

COOKIES: são arquivos de informação que são armazenados no
computador ou dispositivos móveis por meio do navegador de internet
(browser). Estes arquivos permitem que, durante um período de tempo, um
website “se lembre” das ações e preferências registradas em nome do
Usuário.
COLETA: para fins desta política, é o processo de recolhimento de Dados
Pessoais.
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COLABORADOR: refere-se ao membro da liderança, ao ocupante de
funções gerenciais, empregado direto e indiretos, contratados, estagiários e
jovens aprendizes que estão desenvolvendo atividades numa determinada
instituição.
CONTROLADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
DADO PESSOAL: informação relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável. Os dados pessoais podem incluir:
• Nome e sobrenome;
• Idade (Data de Nascimento);
• Endereço;
• E-mail;
• Endereço de IP;
• Cargo em exercício;
• Número de Identidade:
• CPF,
• RNE,
• Número de Passaporte, entre outros.
DADOS PESSOAIS SENSIVÉIS: um dado pessoal sensível é aquele que
se refere à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO): também chamado de Encarregado
de Dados, é o responsável por coordenar e por assegurar a conformidade
com a Política de Proteção de Dados e requisitos legais/regulamentares
locais aplicáveis, também, atua como o canal principal com os Titulares dos
Dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD.
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).
OPERADOR: Pessoa Física ou Jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador.
PARCEIRO COMERCIAL: Pessoa Física ou Jurídica que estabelece
acordo de cooperação com o CBO com o propósito de atingir interesses
comerciais em comum.
TRATAMENTO: refere-se a toda operação realizada com Dados Pessoais
desde o momento da coleta.
TERMO DE CONSENTIMENTO: documento que coleta manifestação
favorável ao tratamento dos dados pessoais para finalidades determinadas.
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TITULAR DOS DADOS PESSOAIS (Titular): Pessoa Física a quem se
referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
USUÁRIO: é a Pessoa Física que acessa o site do Congresso Brasileiro de
Oftalmologia www.cbo2022.com.br, mantido pelo CBO.

➢ USUÁRIOS DO SITE CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA
Esta seção fornece toda informação para as Pessoas Físicas (PF), que são
usuários do site www.cbo2022.com.br
Escopo
Esta seção fornece toda informação de Dados Pessoais tratados pelo CBO
no acesso do Congresso Brasileiro de Oftalmologia através do site
www.cbo2022.com.br
Esta seção explica:
o
o
o
o
o

Quem é o Responsável pelos Dados Pessoais Coletados?
Qual é o Objetivo do tratamento destes Dados Pessoais?
Como o CBO pode coletar este tipo de Dados Pessoais?
Quais Dados Pessoais que poderiam ser tratados pelo CBO?
Qual a base legal para o tratamento dos Dados Pessoais?

Esta seção poderá variar devido a certas mudanças tais como:
o Variação da lei e regulamentos aplicáveis;
o Mudança na operação do CBO.
Neste sentido, esta seção será revisada de forma periódica pelo Comitê de
Segurança da Informação do CBO.

Quem é o Responsável dos Dados Pessoais Coletados?
O CBO é responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais coletados.

Qual é o Objetivo do tratamento destes Dados Pessoais?
Todas as informações coletadas pelo CBO permitem prestar serviços cada
vez melhores para o usuário do site www.cbo2022.com.br. O CBO pode
utilizar essas informações (Dados Pessoais ou não) para:
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a. Pesquisas, desenvolvimento e melhoria de serviços oferecidos pelo
CBO;
b. Execução dos serviços prestados pelo CBO aos congressistas e
palestrantes;
c. Gestão de marketing, tais como a manutenção e promoção de contatos
com Associados e potenciais Associados, desenvolvimento, execução e
análise de pesquisas de mercado e estratégias de marketing;
d. Atender aos questionamentos feitos pelos usuários do site;
e. Organização e gestão de negócios;
f. Conformidade com requerimentos Legais e Regulatórios.
O CBO não vende e/ou comercializa informações que possam identificar o
Titular.

Como o CBO pode coletar este tipo de Dados Pessoais?
• Captura de dados de navegação no site www.cbo2022.com.br ;
• Em mensagens enviadas pelos usuários do site do Congresso Brasileiro
de Oftalmologia;
• Em eventos organizados pelo CBO ou outras empresas relacionadas;
• Através do cadastro do congressista por meio do site:
www.cbo2022.com.br;

Quais Dados Pessoais são tratados pelo CBO?
O CBO coleta Dados Pessoais dos usuários do site. Entre as informações
coletadas estão:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nome completo;
Nome para crachá;
E-mail;
Telefone;
Endereço completo;
Sexo;
Data de nascimento;
CPF;
RG (número, órgão emissão e Unidade da Federação);
Indicação de deficiência ou necessidade especial (para atender normas
sobre acessibilidade)

Qual a base legal para tratamento de Dados Pessoais?
O CBO realiza o Tratamento dos Dados Pessoais em correspondência com
as bases legais estabelecidas pela LGPD e de forma adequada e
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compatível com a finalidade da sua coleta. Tratamos seus Dados Pessoais
como parte do desempenho e gestão do relacionamento contratual com o
Titular, em nosso legítimo interesse ou de terceiros, desde que os requisitos
legais para tanto sejam atendidos, em conformidade com certas obrigações
legais ou regulatórias, ou quando for necessário para o exercício regular de
direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.
Os Dados Pessoais também podem ser tratados com base no prévio
consentimento, caso o consentimento seja solicitado.
Dados Pessoais Sensíveis
Caso seja estritamente necessário coletar tais dados para atingir a
finalidade para a qual o tratamento é realizado, o faremos de acordo com as
exigências legais locais para a proteção de Dados Pessoais e, em
particular, com base legal prevista na LGPD ou seu prévio consentimento
específico e destacado, para finalidades específicas sob as condições
descritas nesta Política.

➢ USO DE COOKIES
O CBO utiliza cookies para conhecer e interagir com o conteúdo oferecido
na página de Internet do Congresso Brasileiro de Oftalmologia
www.cbo2022.com.br e todos seus usuários. Desta forma, o CBO consegue
melhorar a qualidade e experiência com as ferramentas oferecidas. O CBO
pode usar cookies para diversos propósitos, incluindo:
● Lembrar das preferências do usuário;
● Guardar informações relacionadas a atividades do site visitado;
● Coletar informações que podem ser usadas para oferecer um conteúdo
de forma mais personalizada;
O uso de Cookies nas ferramentas do CBO está alinhado com as Boas
Práticas de Privacidade adotadas. Neste sentido, os usuários podem a
qualquer momento, bloquear o uso de cookies, por meio de:
● Configuração do seu navegador na página de internet do Congresso
Brasileiro de Oftalmologia: www.cbo2022.com.br;
● O usuário poderá remover os cookies diretamente pelo seu navegador,
para isso, deve acessar diretamente o suporte de seu navegador para
personalizar seus cookies, seja o Chome, Safari e Firefox entre outros;
Caso escolha a opção de desativar os cookies, o Usuário poderá continuar
navegando no site: www.cbo2022.com.br, entretanto algumas partes do site
podem deixar de funcionar.
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➢ COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O CBO restringe o acesso a Dados Pessoais somente aos profissionais
devidamente autorizados que precisem ter conhecimento sobre tais dados
para processar os pedidos ou fornecer o(s) serviço(s) solicitado(s).
O CBO não divulga Dados Pessoais a terceiros não autorizados. No
entanto, pode compartilhar Dados Pessoais com prestadores de serviços
autorizados, com os quais trabalha como consultores nas áreas de
tecnologia e informática; a quem pode recorrer com o propósito de prestar
os serviços. Nesses casos, garante que os Dados Pessoais sejam tratados
apenas para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao
Titular, sem possibilidade de Tratamento posterior de forma incompatível
com a finalidade informada.
O CBO não autoriza os prestadores de serviços a utilizar e/ou divulgar
Dados Pessoais, exceto na medida necessária para prestar os serviços em
nome do CBO ou para cumprir obrigações legais. Os prestadores de
serviços somente utilizarão Dados Pessoais de acordo com as instruções
emitidas pelo CBO e em conformidade com as finalidades mencionadas na
presente Política.
Além disso, o CBO pode compartilhar Dados Pessoais quando acredita, de
boa-fé, que tem a obrigação de: (i) cumprir uma lei, regulamento ou ordem
judicial; (ii) responder solicitações de informação feitas por órgão regulador,
autoridade policial e demais autoridades públicas, inclusive em casos
relativos à segurança nacional; (iii) fazer cumprir e/ou proteger propriedade
ou direitos do CBO, inclusive para investigar fraudes e ajudar a prevenir
ameaças de segurança, inclusive da informação, ou outras atividades
criminosas ou maliciosas; ou (iv) proteger os interesses legítimos de
terceiros, incluindo a segurança pessoal dos funcionários da CBO.

➢ ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
O CBO armazena Dados Pessoais nas bases, em ambiente seguro,
garantindo o sigilo e a confidencialidade, somente pelo tempo necessário
para cumprir as finalidades para as quais foram coletados, observados os
eventuais prazos legais e a necessidade de defesa do CBO em processos.
No entanto, eventualmente, o CBO pode ter que manter os Dados Pessoais
por um período superior, por motivo de leis ou regulamentos aplicáveis.
Findo o prazo e a necessidade legal, os Dados Pessoais serão excluídos
com uso de métodos de descarte seguro ou utilizados de forma
anonimizada para fins estatísticos.
Os Dados Pessoais obtidos poderão ser armazenados em empresa de
terceiro contratado para esse fim, sejam eles alocados no Brasil ou no
6
Rua Casa do Ator, 1.117 - Cj. 21 - CEP: 04546-004 - São Paulo - SP - Fone: 55 11 3266-4000
www.cbo2022.com.br
www.cbo.com.br
privacidade@cbo.com.br

exterior, podendo ainda, serem armazenados por meios de tecnologia de
computação em nuvem e/ou outras que surjam futuramente, visando
sempre a melhoria e aperfeiçoamento de suas atividades, respeitando os
níveis de segurança e boas práticas do mercado.

➢ TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS
Os Dados Pessoais podem ser transferidos para destinatários localizados
fora do Brasil e autorizados a realizar serviços em nome do CBO. As leis de
proteção de Dados Pessoais variam de acordo com cada país, mas, na
hipótese de transferência internacional com destinatários localizados em
outros países, o CBO adotará as medidas necessárias para assegurar a
existência de garantias adequadas para a proteção dos Dados Pessoais de
acordo com a LGPD e em observância às proteções descritas na presente
Política.

➢ DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS
O Titular de Dados Pessoais tem os seguintes direitos frente aos
controladores dos seus dados pessoais:
• Confirmar a existência de Tratamento: o Titular dos Dados Pessoais
pode solicitar para o CBO uma confirmação de que seus Dados Pessoais
estão sendo processados;
• Acesso aos Dados Pessoais: o Titular pode solicitar ao CBO quais
Dados Pessoais armazena sobre ele;
• Correção de Dados Pessoais: o Titular pode solicitar a correção ou
complementação de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou
desatualizados. Para isso, é necessário encaminhar alguma evidência
legítima que comprove a forma correta do Dado Pessoal;
• Anonimização, Bloqueio ou Eliminação: caso o Titular deseje que seus
Dados Pessoais sejam excluídos, poderá entrar em contato com o CBO.
Caso os Dados Pessoais não impactem no oferecimento de nossos
serviços, seguiremos com sua exclusão, contudo, caso sejam
informações essenciais para o nosso funcionamento, poderemos
Anonimizar os dados de modo que não seja possível identificar o Titular.
Além disso, o Titular também poderá solicitar a anonimização de seus
Dados Pessoais, neste caso, avaliaremos a possibilidade de realizá-lo
sem que isso impacte no oferecimento de nossos serviços para com o
Titular. Por fim, o titular poderá requerer o bloqueio, ou seja, a suspensão
temporária de qualquer operação de tratamento, nesta hipótese,
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destacamos que o fornecimento dos serviços pelo CBO, e a relação
contratual com o titular poderá restar prejudicada, tendo em vista a
impossibilidade de tratamento dos dados;
• Informação de Compartilhamento dos Dados Pessoais: sempre que
não houver algum impedimento jurídico, o Titular pode solicitar ao CBO
que informe com quais terceiros e porque compartilha seus Dados
Pessoais.
• Revogação: caso o Titular tenha dado consentimento para tratamento
dos seus Dados Pessoais, ele pode solicitar a revogação desde que não
impossibilite o uso das funcionalidades do serviço oferecido, a não ser
que o serviço seja encerrado;
•

Portabilidade: direito de solicitar uma cópia dos seus dados pessoais
que temos e o direito de transmitir a terceiros a referida cópia.

➢ CANAL DE PRIVACIDADE
Caso exista algum problema, dúvida, reclamação ou pedido a respeito do
tratamento dos Dados Pessoais, o Titular pode entrar em contato pelo email: privacidade@CBO.com.br ou por meio de carta para o DPO no
seguinte endereço:
Rua Casa do Ator 1117, conjunto 21, Vila Olímpia, CEP 04546-002 São
Paulo/SP

➢ MUDANÇAS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade pode ser alterada ao longo do tempo. Esta
Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em 30/01/2021.

8
Rua Casa do Ator, 1.117 - Cj. 21 - CEP: 04546-004 - São Paulo - SP - Fone: 55 11 3266-4000
www.cbo2022.com.br
www.cbo.com.br
privacidade@cbo.com.br

