TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM A
FINALIDADE DE AVALIAR A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTUAIS
PESQUISAS CONDUZIDAS PELO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular dos dados
(doravante denominado “Titular”) concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica,
em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Ao ler e aceitar o presente termo, o Titular consente e concorda que o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,
PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE, CNPJ n. 10.939.209/0001-79, com sede na Av. das Américas, No. 6205,
loja F, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22793-080 (doravante denominado apenas “Instituto”),
realize a coleta, utilização, armazenamento e o tratamento de seus dados pessoais realizados no contexto da
avaliação da possibilidade do Titular ser elegível a participar de pesquisas conduzidas pelo Instituto.
Finalidades do Tratamento dos Dados
O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem a finalidade de possibilitar que o Instituto utilize os
dados pessoais de saúde fornecidos pelo Titular com a finalidade de avaliar a possibilidade de participação em
eventuais pesquisas científicas conduzidas pelo próprio Instituto, com ou sem o patrocínio da indústria
farmacêutica, para o desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, bem como em programas de uso
compassivo e/ou de acesso expandido a medicamentos, que permitem a utilização de medicamentos promissores
no tratamento do câncer, ainda sem registro definitivo no país, observadas as normas regulamentares pertinentes.
O tratamento dos dados pessoais a que tenha acesso será de uso restrito para avaliar a possibilidade de
participação em pesquisa clínica e/ou em programas de uso compassivo e/ou acesso expandido, sempre em
conformidade com os critérios, requisitos e especificações previstas, sem a possibilidade de utilizar esses dados
para finalidade distinta.
Caso verificada a possibilidade de participação em determinada pesquisa clínica, programa de uso compassivo e/
ou acesso expandido, o Instituto fica autorizado a entrar em contato com o Titular, utilizando os dados
fornecidos, a quem será informada a existência do Estudo e/ou Programa, a possibilidade de participação e o
procedimento a ser seguido.
Compartilhamento de Dados
O Instituto fica autorizado a compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de
dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste termo, exclusivamente para viabilizar a participação
em pesquisa científica e/ou programa de uso compassivo e/ou de acesso expandido, observados os princípios e
as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709, seguindo rigorosos protocolos de troca de informações.
Segurança dos Dados
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O Instituto trata as informações e os dados pessoais do Titular com alto nível de proteção, confidencialidade e
cuidado, utilizando medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais contra o
tratamento desautorizado ou ilegal, contra perda acidental, destruição ou danos, atuando de maneira responsável
e ética, respeitando os termos das leis e das regulamentações aplicáveis a privacidade de dados.
Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante
ao Titular.
Término do Tratamento dos Dados
O Instituto poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período em que eles forem
pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo, sem reter quaisquer dados pessoais por um período
superior ao necessário para a avaliação sobre a possibilidade de participação em Estudos e/ou Programas
conduzidos pelo Instituto.
Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período
indefinido.
O Titular poderá solicitar via e-mail ou correspondência ao Instituto, a qualquer momento, que sejam eliminados
os dados pessoais não anonimizados do Titular. O Titular fica ciente de que poderá ser inviável ao Instituto
avaliar a elegibilidade do Titular a participar de pesquisas clínicas, programas de uso compassivo e/ou de acesso
expandido a partir da eliminação dos dados pessoais.
Direitos do Titular
O Titular tem direito a obter do Instituto, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer momento e mediante
requisição: I - confirmação da existência de tratamento; II - acesso aos dados; III - correção de dados
incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709; V - portabilidade dos dados a outro
fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade
nacional, observados os segredos comercial e industrial; VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o
consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709; VII - informação das
entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - informação
sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX - revogação do
consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709.
Direito de Revogação do Consentimento
Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ou
correspondência ao Controlador.
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