TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
I – INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Do Tratamento de Dados
Em razão da natureza da atividade de diagnóstico por imagem prestada, a ECOMAX
necessitará realizar a coleta e tratamento dos seguintes dados pessoais e dados pessoais
sensíveis da criança/paciente:
Dados pessoais: nome completo; data de nascimento; endereço, e-mail, telefone ﬁxo e celular,
sexo, altura, peso, RG, CPF, carteirinha do plano de saúde, captação de fotos; imagens de
circuito de câmeras.
Dados pessoais sensíveis: Registros e prescrições médicas, dados genéticos, dados clínicos e de
saúde, exames médicos, medicações prescritas, atestados médicos, tratamentos realizados,
histórico de doenças, informações comportamentais, prontuário médico, outros dados de
saúde que sejam necessários para realização do exame e conclusão diagnóstica.
Das Finalidades
É importante que você saiba que os dados pessoais acima relacionados são tratados pela
ECOMAX para as seguintes ﬁnalidades:
 Identiﬁcação e cadastro de pacientes,
 Controle de acesso as dependências físicas da ECOMAX;
 Realizar agendamentos;
 Informar preparos para exame;
 Emissão de boletos, faturas e notas ﬁscais;
 Envio das informações solicitadas pelas operadoras de saúde;
 Envio de comunicado, correspondências e notícias;
 Atendimento da legislação;
 Atendimento as normas da ANS;
 Geração de Usuários, login e senha para acesso aos serviços disponibilizados em
site/aplicativos;
 Segurança Patrimonial;
 Apuração de responsabilidade em caso de furto e roubo.
 Registro e histórico do paciente;
 Identiﬁcação de doenças e agravos que possam ser contra indicativo para realização do
exame ou que demandem procedimentos diferenciados para sua realização;
 Identiﬁcação de doenças e agravos que possam auxiliar ou interferir na análise e conclusão
do exame realizado;
 Aplicação de medicação;
 Envio de informações requisitas pelas operadoras de planos de saúde, quando for o caso.

Do Compartilhamento
Nos termos da política de privacidade da Ecomax, divulgada através do seu site no link
https://ecomax-cdi.com.br/blog/politica-de-privacidade/, no decorrer da prestação dos
serviços, para possibilitar a melhor experiência e atendimento à necessidade do paciente,
quando necessário e existente base legal apta a justiﬁcar, a Ecomax poderá compartilhar seus
dados pessoais com terceiros.
Do Tempo de Armazenamento
A ECOMAX tratará e manterá os dados pessoais pelo período necessário ou permitido em vista
das ﬁnalidades para as quais os dados pessoais foram coletados, inclusive para ﬁns de
cumprimento de qualquer das obrigações legais, contratuais, de prestação de contas,
requisição, ou ainda, para assegurar direitos ou deveres ou em decorrência de legítimo
interesse, mas sempre pelo estritamente necessário a realização das respectivas ﬁnalidades.
Dos Direitos do Titular
Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados é garantido ao titular dos dados solicitar a
qualquer tempo o acesso aos dados que lhe digam respeito, bem como a correção de dados
incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
excessivos, a portabilidade de dados, a revogação do consentimento ou, ainda, opor-se ao seu
tratamento.
Você pode exercer seus direitos, ou ainda, tirar dúvidas, fazer solicitações e/ou reclamação
através do e-mail: ecomax_lgpd@ecomax-cdi.com.br.

II – TERMO DE ESCLARECIMENTO, CIÊNCIA E CONSENTIMENTO:
Pelo presente termo eu, ____________________________________________________, inscrito (a)
no CPF sob nº___________________________ declaro sob as penas legais ser o(a) responsável
legal do Menor __________________________________________.
Após ter lido e compreendido todas as informações deste documento, estando plenamente
ciente e de acordo com seus termos, declaro CONSENTIR com o tratamento de dados
realizados pela ECOMAX, AUTORIZANDO, desta forma, que sejam coletados e tratados os
dados pessoais do menor por mim representado.

Blumenau/SC, _____ de _____________________ de _____________.

___________________________________________________________
Responsável Legal Criança

E-mail: ecomax_lgpd@ecomax-cdi.com.br

