
ASSOCIAÇÃO LATINOAMERICANA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL 

E PESQUISA ODONTOLÓGICA - LAOHA 

POLÍTICA GLOBAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

  

A sua privacidade é muito importante para nós. Desenvolvemos esta Política de 
Proteção de Dados, para que você usuário associado entenda as práticas da 
Associação Latinomericana para Promoção de Saúde Oral e Pesquisa Odontológica - 
LAOHA, em relação aos dados coletados através do PORTAL DA LAOHA, de acordo 
com a legislação brasileira (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.) 

Ela se aplica a proteção de seus dados pessoais (que identificam o usuário 
individualmente, como: nome, número de identificação, dados de localização, 
identificadores por via eletrônica ou elementos específicos da identidade física, 
fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social) e demais informações 
fornecidas pelo você associado - usuário (pessoa que acessa ou interage com as 
atividades oferecidas no site) ou coletados durante o uso do site indicado. 

Sabemos da importância em proteger suas informações pessoais e estamos 
comprometidos em processá-las de forma responsável. 

  

DA CONFORMIDADE DAS LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE COLETA E 
PROCESSAMENTO DE USO DE SEUS DADOS PESSOAIS E DEMAIS 
LEGISLAÇÕES LOCAIS DE PAÍSES QUE A LAOHA SE ENCONTRA PRESENTE 

Comprometemo-nos a cumprir toda a legislação aplicável em relação a dados pessoais 
e asseguramos que os dados pessoais sejam coletados e processados de acordo com 
as disposições da lei brasileira e de todos os países que a LAOHA está presente (leis 
locais aplicáveis, se houver). 

  

DA COLETA E PROCESSAMENTO DE USO DE SEUS DADOS PESSOAIS 

Todos os dados pessoais que possuímos são fornecidos voluntariamente pelo usuário 
de nosso site. Esses dados são utilizados para os fins descritos no item 3.1 deste 
conteúdo. 

  

http://www.latamoralhealthassociation.org/academicportal
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument


Reconhecemos o valor das suas informações, por isso tomamos todas as medidas 
cabíveis para protegê-las enquanto estiverem sob nossa responsabilidade. Esta política 
de privacidade estabelece nosso compromisso com a criação de uma experiência e 
ambiente seguros para os visitantes de nosso portal. 

  

CONCORDÂNCIA 

LEALDADE, JUSTIÇA E TRANSPARÊNCIA 

A coleta e processamento de seus dados pessoais, tem o objetivo as razões 
específicas a serem realizadas, e por isso solicitamos seu consentimento prévio, sendo 
assim, ao acessar e/ou utilizar o Portal da LAOHA, o USUÁRIO expressa sua aceitação 
plena e sem reservas aos termos aqui constantes, para todos os fins de direito. 

Assim, DECLARA que está de acordo com esta política de privacidade. 

Se você usuário não concordar com algum dos termos e regras aqui previstos, não 
deverá acessar e/ou utilizar o conteúdo. 

  

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Ao navegar pelo PORTAL DA LAOHA, o usuário poderá ser conduzido, via hyperlink, a 
outros conteúdos, serviços, portais ou plataformas que poderão coletar suas 
informações e ter sua própria política de privacidade e uso de dados. 

Lembramos ao senhor usuário, os Hiperlinks externos não constituem endosso pela 
LAOHA dos sites/ambientes vinculados ou as informações, produtos ou serviços ali 
contidos, sendo assim, não podemos nos responsabilizar por outros conteúdos, 
serviços, portais ou plataformas, que não a nossa. 

O Portal da LAOHA não concede qualquer garantia relacionada à disponibilidade ou à 
continuidade de funcionamento de seu site. Além disso, consideradas as 
características da internet, não garantimos a segurança e privacidade do conteúdo fora 
do domínio www.laoha.org.br 

  

USO DAS INFORMAÇÕES - OBJETIVO LEGÍTIMO 

Nós não coletamos nem processamos dados pessoais sem ter uma razão legal para 
fazê-lo. Seus dados pessoais são coletados para fins específicos, explícitos e legítimos 
e não são processados de maneira incompatível com esses propósitos. 



O Portal da LAOHA coleta e processa seus dados pessoais através do site, com a(s) 
seguintes finalidades(s): 

● Análise estatística de resultados; 
● Aperfeiçoamento dos serviços no site; 
● Melhora do conteúdo informado; 
● Defesa dos interesses em processos administrativos e judiciais; 
● Cumprimento de ordem judicial ou requerimento administrativo; 
● Congregar a interação entre profissionais e pesquisadores na área da saúde; 

O consentimento referente à coleta de dados fornecido pelo usuário é realizado de 
forma livre, expressa, individual, clara, específica e legítima. 

O usuário poderá realizar o gerenciamento de permissões e a utilização de seus dados 
através do canal de atendimento (e-mail contact@laoha.org.br)  

A base de dados formada por meio da coleta de dados no Portal da LAOHA é de nossa 
propriedade e responsabilidade, sendo que seu uso, acesso e compartilhamento, 
quando necessários, serão realizados dentro dos limites e propósitos das nossas 
atividades, podendo, neste sentido, serem disponibilizados para consulta e cedidos a 
fornecedores e autoridades, desde que obedecido ao disposto na presente política de 
privacidade. 

Internamente, os dados dos usuários são acessados somente por profissionais 
devidamente autorizados, respeitando os princípios de proporcionalidade, necessidade 
e relevância para os nossos objetivos, além do compromisso de confidencialidade e 
preservação da privacidade nos termos desta política de privacidade. 

  

DIVULGAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Poderemos ser compelidos a divulgar seus dados pessoais a autoridades reguladoras, 
tribunais e agências governamentais, exigido por lei, regulamento ou processo legal. 

Neste sentido compartilharemos seus dados com as autoridades judiciais, 
administrativas ou governamentais competentes, sempre que houver requerimento, 
requisição ou ordem judicial. 

Caso contrário, não compartilharemos seus dados pessoais com outras partes, a 
menos que você os solicite ou nos tenha dado aprovação prévia para tal 
compartilhamento. 

 

mailto:contact@laoha.org.br


ARMAZENAMENTO DE DADOS E REGISTRO – PRECISÃO E LIMITAÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO 

Os dados e os registros de atividades coletados serão armazenados em ambiente 
seguro e controlado, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, nos termos do Marco Civil 
da Internet – LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014 –, observado o estado da 
técnica disponível. 

Sendo assim, a LAOHA manterá os dados pessoais processados com precisão e, 
quando necessário, atualizados. Além disso, mantemos apenas dados pessoais pelo 
tempo necessário para as finalidades para as quais são processados (de acordo com 
nossa Política de Proteção e Retenção de Dados). 

Implementamos medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os seus 
dados pessoais contra alteração ou perda acidental ou ilegal, ou de uso, divulgação ou 
acesso não autorizado. 

Todavia, considerando que nenhum sistema de segurança é infalível, nos eximimos de 
quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, 
vírus ou invasões do nosso banco de dados, salvo nos casos em que tiver dolo ou 
culpa, caso fortuito e/ou força maior. 

Os dados poderão ser excluídos antes desse prazo, caso haja solicitação do usuário. 

No entanto, por motivo de lei e/ou determinação judicial, os dados podem ser mantidos 
por período superior, findo o qual, serão excluídos com uso de métodos de descarte 
seguro. 

  

EXIBIÇÃO, RETIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS 

O usuário poderá solicitar a exibição ou retificação de seus dados pessoais por meio da 
página Contact Us, presente no Portal da LAOHA, ou através do e-mail 
contact@laoha.org.br 

Pela mesma ferramenta de atendimento, o usuário pode: 

1. requerer a limitação do uso de seus dados pessoais; 
2. manifestar sua oposição ao uso de seus dados pessoais; 
3. solicitar a exclusão de seus dados pessoais coletados e registrados pelo Portal 

da LAOHA. 

Caso o usuário retire seu consentimento para finalidades fundamentais ao regular 
funcionamento do Portal da LAOHA, os serviços e funcionalidades do site poderão ficar 
indisponíveis para esse usuário. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
mailto:contact@laoha.org.br


O Portal da LAOHA pode, para fins de auditoria, segurança, controle de fraudes e 
preservação de direitos, permanecer com o histórico de registro dos dados de seus 
usuários por prazo maior nas hipóteses que a lei ou norma regulatória assim 
estabelecer ou para preservação de direitos. Contudo, o escritório tem a faculdade de 
excluí-los definitivamente segundo sua conveniência em prazo menor ou conforme 
solicitação do usuário. 

  

DISPOSIÇÕES LEGAIS 

O Portal da LAOHA pode alterar o teor desta política de privacidade a qualquer 
momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e 
conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, 
cabendo ao usuário verificá-la sempre que efetuar o acesso ao site. 

Ocorrendo atualizações significativas neste documento e que demandem coleta de 
consentimento, o Portal da LAOHA, notificará o usuário através do e-mail fornecido no 
momento do cadastrado. 

  

Caso haja alguma dúvida sobre as condições estabelecidas nesta política de 
privacidade ou qualquer documento do Portal da LAOHA, por favor entre em contato 
por meio do canal de atendimento supramencionado. 

Caso alguma disposição desta política de privacidade seja considerada ilegal ou 
ilegítima por autoridade da localidade em que o usuário resida ou da sua conexão à 
internet, as demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito. 

  

O usuário reconhece que toda comunicação – realizada por e-mail (aos endereços por 
ele informados), SMS, aplicativos de comunicação instantânea ou qualquer outra forma 
digital, virtual e digital - também é válida como prova documental, sendo eficaz e 
suficiente para a divulgação de qualquer assunto que se refere aos serviços prestados 
pelo Portal da LAOHA, bem como às condições de sua prestação, ressalvadas as 
disposições expressamente diversas previstas nesta política de privacidade. 

  

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO  

Esta política de privacidade e a relação decorrente das ações aqui compreendidas, 
assim como qualquer disputa que surja em virtude disto, serão reguladas 
exclusivamente pela legislação brasileira. 



Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 
qualquer questão envolvendo o presente documento, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

DÚVIDAS – ENTRE EM CONTATO 

Se após de ler com atenção, toda nossa política de proteção de dados, e ainda tiver 
dúvidas sobre a coleta e o processamento de seus dados pessoais, poderá entrar em 
contato conosco, enviar suas dúvidas no seguinte endereço de e-mail:  
contact@laoha.org.br 

 

mailto:contact@laoha.org.br

