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Termo de consentimento para armazenamento e tratamento de dados 
pessoais em conformidade com a LGPD Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD). 

Estamos empenhados em salvaguardar a sua privacidade ao utilizar o Ambiente 
Virtual de Aprendizado – AVA SES. 

Este termo tem a finalidade explicitar a nossa política de tratamento de dados, 
informando sobre dados coletados e sua utilização. 

Ao acessar nosso site, você declara o seu EXPRESSO CONSENTIMENTO sobre o 
armazenamento das informações repassadas no ato do cadastramento, e uso 
quando necessário o controle interno acerca das capacitações. 

Informações que você oferece: 

 Coletaremos os dados fornecidos no ato do cadastro ou solicitar 
atualizações de dados necessários ao longo do período de utilização da 
plataforma; 

 Os dados coletados tais como Nome e sobrenome, CPF, dados 
profissionais, endereço de e-mail, telefones de contatos e demais 
informações requeridas no cadastro utilizadas para login; 

 Essas informações coletadas poderão ser utilizadas para controle interno 
e monitoramentos de capacitações; 

 Os seus dados pessoais serão armazenados e preservados por um 
período indeterminado; 

 Os dados registrados em nosso sistema não serão compartilhados de 
para órgãos externos, salvo exceções legais. 

Você poderá, a qualquer momento: 

 Ter acesso às informações sobre a forma e a duração de tratamento dos 
seus dados na nossa plataforma; 

 Solicitar a atualização ou correção dos seus dados; 
 Solicitar a eliminação dos seus dados pessoais tratados e revogação do 

consentimento, nos termos da Lei; 
 As solicitações e questionamentos acerca do tratamento e eliminação de 

seus dados deverão ser realizadas através do e-mail: 
avases@saude.mg.gov.br. 
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Comunicação: 

 Podemos registrar e gravar todos os dados fornecidos em toda 
comunicação realizada com nossa equipe, seja por correio eletrônico, 
mensagens, telefones ou qualquer outro meio. 

Endereço eletrônico (e-mail): 

 Ao fazer o cadastro ou login em nosso website, coletamos o seu e-mail 
para fins cadastrais, pelo qual ocorrerá o gerenciamento da conta. 

Cookies: 

 Registramos dados de sua visita ao nosso website através de cookies e 
outras tecnologias de rastreamento incluindo seu endereço IP, nome de 
domínio e versão do seu navegador e do seu sistema operacional, dados 
de tráfego online, dados de localização, logs da web e outros dados de 
navegação. 

Confirme que você consente a este site o direito de guardar suas 
informações, clicando em ACEITO as políticas de privacidade e o uso de 
cookies 

Os cookies são utilizados para que possamos salvar suas preferências nas 
configurações de cookies do seu navegador. 

 

 


