
TERMO DE CIÊNCIA E PRIVACIDADE DE DADOS

1. Eu, estou ciente de que momento da minha inscrição para este evento, os seguintes dados serão coletados
pela Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda e suas afiliadas (“Aspen Pharma”): 

a. Nome, e-mail, telefone, registro profissional, especialidade, UF e cidade.

2. Ao submeter o envio dos meus dados pessoais confirmo que dou a minha permissão para que sejam tratados,
envolvendo  operações  de  coleta,  produção,  recepção,  utilização,  acesso,  reprodução,  transmissão,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação,
tudo conforme a legislação de proteção de dados pessoais em vigor para as seguintes finalidades:

a. Possibilitar a identificação e o controle dos inscritos;
b. Contato com o Titular dos dados via ligações telefônicas, contato por meio do whatsapp e/ou e-mail

para fins de follow-up pós-evento, com o intuito de possibilitar a manutenção de um relacionamento
comercial e profissional.;

c. Envio e fornecimento de produtos e serviços;
d. Promoção e propaganda de produtos e serviços; 
e. Envio de novidades, funcionalidades, conteúdos, como materiais científicos, promocionais e de 

educação médica, notícias e demais eventos relevantes; e
f. Cumprimento de obrigações legais e regulatórias.

3. A Aspen Pharma poderá manter  e tratar  os dados pessoais  durante todo o período em que estes forem
pertinentes ao alcance das finalidades aqui listadas, ficando autorizada a compartilhar os dados pessoais com
outros  agentes,  caso  necessário,  para  proceder  com  as  finalidades,  ou  com  autoridades  judiciais,
administrativas  ou  governamentais  competentes,  sempre  que  houver  determinação  legal,  requerimento,
requisição ou ordem judicial.

4. O Titular poderá exercer o seu direito de acesso, retificação, exclusão, restrição de processamento, direito de
portabilidade  de  dados  e  objeção  entrando  em  contato  com  a  Aspen  Pharma.  E-mail:
sac@br.aspenpharma.com

5. Os dados pessoais serão tratados pela Aspen Pharma até que o Titular retire o seu consentimento.

6. Ao  aceitar  os  termos  e  condições  aqui  impostas  o  Titular  declara  ainda,  sob  as  penas  da  lei,  que  as
informações prestadas são verdadeiras e autênticas, fiéis e condizentes com a realidade, isentando a Aspen
Pharma de qualquer responsabilidade pela veracidade ou falha das informações prestadas no momento da
inscrição. 

7. O consentimento que o Titular fornece para as finalidades de uso dos dados é coletado de forma individual,
clara, específica e legítima.

8. Confirmo que li  e compreendi as informações mencionadas acima e concordo com o uso de meus dados
pessoais conforme descrito acima. 


