
 

 

POLITICA DE PRIVACIDADE e TERMOS DE USO 

CIBAM – CENTRO DE IMAGEM DE BARRA MANSA LTDA 

 

1. Introdução: 

A CIBAM – CENTRO DE IMAGEM DE BARRA MANSA LTDA através dessa política de privacidade e proteção de 

dados, tem o orgulho de firmar o seu comprometimento com a proteção de dados pessoais que são 

compartilhados por todos os usuários de seus serviços e produtos.  

Nossa política tem por finalidade informar e definir como os dados pessoais são protegidos durante todos 

os processos de tratamento realizado por nós, passando pelos processos de coleta, registro, 

armazenamento, uso, compartilhamento e exclusão, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei nº. 

13.709/2018. 

 

2. Agente de Tratamento de Dados: 

CIBAM – CENTRO DE IMAGEM DE BARRA MANSA LTDA  

CNPJ sob nº. 39.776.646/0001-09 

Rua Tenente José Eduardo, nº. 585, Ano Bom, Barra Mansa/RJ, 27.323-000 

 

3. Papel de Tratamento: 

O CIBAM realiza o tratamento de dados no papel predominante de Controladora, nos termos da Lei. 

 

4. Da Coleta de Dados: 

A CIBAM realiza a coleta de dados pessoais dos usuários para oferecer serviços e funcionalidades adequados 

as expectativas legítimas do titular. 

No tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos usuários, o CIBAM utilizará a base legal 

adequado ao tratamento realizado, predominantemente tutela da saúde e proteção à vida, sendo sempre 

coletado o consentimento do titular quando necessário, sendo coletados por atendente que registrará em 

sistema cadastral da empresa. 

Durante a utilização do nosso website, o usuário poderá fornecer, de forma voluntária, o seu nome, e-mail 

e telefone para qualquer tipo de solicitação, através de formulário eletrônico, sendo o tratamento limitado 

ao necessário para resposta dessa solicitação. Menores de idade não poderão enviar mensagem ou 

solicitações através do website sem o consentimento de seus responsáveis. 

Em relação ao tratamento de dados pessoais de qualquer natureza de crianças e adolescentes, se faz 

necessária a coleta do consentimento de pelo menos um dos titulares do menor, sempre atendendo ao 

legítimo interesse e necessidade.  



 

 

5. Da Finalidade do Tratamento: 

Os dados pessoais dos titulares coletados, serão tratados sempre no contexto dos serviços de saúde 

oferecidos pela CIBAM. Esses tratamentos poderão incluir sistemas de prontuários físicos ou eletrônico, 

sistemas de informática, áreas internas de suporte administrativo, auditorias, entre outros, sempre 

respeitada a finalidade do atendimento pretendido pelo titular. 

Poderão ser realizadas ações promocionais ou de pesquisa onde dados pessoais são coletados, sempre com 

o consentimento prévio do titular, sendo facultativa a sua participação. 

 

6. Do Compartilhamento de Dados: 

De forma limitada ao necessário, todas as áreas da CIBAM poderão ter acesso aos dados pessoais dos 

titulares, segregado o acesso de acordo com o tipo de serviço prestado por cada área. 

Poderá ainda haver transmissão de dados para empresas ligadas ao serviço principal contratado, que estarão 

alinhados e comprometidos com a segurança no tratamento dos dados do titular, bem como respeitada a 

finalidade do tratamento. 

Compartilhamos os dados com operadores e fornecedores de serviços essenciais para entrega das atividades 

e serviços contratados pelo titular.  

 

7. Vagas de Emprego e Candidatos: 

Os dados pessoais de candidatos a vagas de empresa poderão ser enviados via website ou pessoalmente na 

sede do CIBAM. 

As informações constantes dos currículos serão de inteira responsabilidade do candidato, não havendo 

qualquer interferência do CIBAM. 

Tratamos seus dados com base legal fundamentada em cumprimento de obrigação preparatória para 

execução de contrato e, quando necessário, consentimento. 

O banco de talentos da empresa poderá reter seu currículo por até 12 meses, para acasos de chamamento 

futuro a vaga disponível. 

Você poderá, a qualquer tempo, requerer a exclusão e eliminação do seu cadastro junto ao CIBAM.  

 

8. Cookies 

Os cookies utilizados pelo CIBAM são somente os mínimos necessários para navegação e compartilhados, de 

forma anônima, pelo Google Analytics. 

Os usuários poderão ter configurações próprias de utilização de cookies que não são de responsabilidade do 

CIBAM.  

 



 

 

9. Período de Retenção dos Dados: 

O setor de atuação da declarante possui regras especiais sobre prazos de retenção dos dados pessoais dos 

titulares. 

Dados coletados para informação através do website serão armazenados somente pelo tempo necessário 

para atendimento da solicitação, após serão apagados de nossos registros. 

Demais dados serão armazenados pelo tempo determinado em legislação específica que obrigue o CIBAM. 

 

10. Segurança da Informação: 

O CIBAM se esforça para manter o mais alto padrão de proteção de dados dos titulares sob sua 

responsabilidade. Entretanto informamos que nenhum sistema é invulnerável. Qualquer indício de violação 

será comunicado aos titulares e agentes públicos responsáveis, bem como solicitamos que os titulares, em 

caso de conhecimento de alguma violação, entre em contato através do e-mail: 

privacidadededados@cibam.com.br. 

 

11. Do Direito dos Titulares: 

Você poderá solicitar a confirmação da existência tratamento de Dados Pessoais, além da exibição ou 

retificação de seus Dados Pessoais, por meio dos nossos Canais de Atendimento. 

 

12. Atualização dessa Política: 

O CIBAM informa que essa Política poderá ser alterada a qualquer momento e estará sempre divulgada sua 

versão mais atual em nosso site ou através de requerimento 

 

13. Do Contato: 

Caso tenha qualquer dúvida relacionada com o tratamento dos seus dados pessoais e com os direitos que 

lhe são conferidos pela legislação aplicável poderá ser enviado ao contato de e-mail: 

privacidadededados@cibam.com.br. 

 

Barra Mansa, 20 de novembro de 2021.  

 

 

 

 


