TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO PARA ACESSO A ÁREA RESTRITA DO
WEBSITE WWW.CLINICAHEALTH.MED.BR

O acesso à área restrita do website www.clinicahealth.med.br (área restrita) onde constam
informações de Saúde e Segurança do Trabalho dos funcionários da CONTRATANTE, decorre da
prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho prestado pela Health & Medicina
Ltda. para a CONTRATANTE, conforme contrato firmado.
O acesso é concedido de forma pessoal e intransferível aos usuários abaixo qualificados, ou
seja, é expressamente proibida a utilização de acesso por outras pessoas que não o detentor
do login.
O usuário declara que leu, entendeu e aceita os seguintes termos de utilização:
a.
Acessar a área restrita apenas para execução das suas atividades profissionais,
designadas para seu cargo, realizando as tarefas e operações em estrita observância aos
procedimentos, normas da Health & Medicina Ltda. e de seu empregador, bem como as
disposições contidas na legislação aplicáveis, incluindo, mas não se limitando ao disposto na Lei
n.º13.7069/18 (LGPD), utilizando o acesso, o software e às informações concedidas somente
para os fins aos quais foi autorizado;
b.
Não revelar, fora do âmbito profissional ou dentro dele para pessoas não autorizadas,
fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento por força de suas
atribuições ou por fontes secundárias, salvo em decorrência de decisão competente na esfera
administrativa ou judiciária;
c.
Seguir rigorosamente os cuidados básicos com a senha pessoal de acesso a informação
com a finalidade de evitar o uso indevido por terceiros;
d.
Que senha pessoal é intransferível, bem como o login de acesso, devendo ser
rigorosamente observadas as recomendações de segurança em relação à criação de uma senha
forte;
e.
Que é vedada a impressão, física ou eletrônica (print) de qualquer relatório, tela ou
listagem disponibilizada na área restrita, para fins diversos do que a utilização para
cumprimento de lei. Após realizada a impressão, print ou salvamento do arquivo, as
responsabilidades passam a ser inteiramente do CONTROLADOR definido em contrato de
prestação de serviço, sendo excluída a responsabilidade da OPERADORA pela forma diversa de
armazenamento, visto não estar mais sob sua responsabilidade.
f.
Que as informações constantes na área restrita consubstanciam-se, em sua maioria,
dados pessoais e dados pessoais sensíveis protegidos pela Lei n.º13.7069/18 (LGPD), sendo
expressamente vedada sua divulgação e/ou compartilhamento fora do escopo dos fins
determinados para sua coleta, ou seja, o cumprimento das normas legais quanto a saúde do
trabalhador.
g.
Que assume inteira responsabilidade quanto ao uso das credenciais de acesso
concedidas, bem como pela sua não disponibilização a terceiros, por qualquer meio ou para
qualquer finalidade.
h.
Comunicará imediatamente ao seu superior hierárquico e à Health & Medicina Ltda.,
pelo e-mail dpo@clinicahealth.med.br , a ocorrência de qualquer incidente que possa implicar
em ameaça à segurança digital do sistema e dos dados nele contidos.
i.

Estar ciente de eventual descumprimento do presente Termo de Compromisso poderá

acarretar sanções Administrativas e Penais.
Por ser expressão de verdade, Eu aceito o termo de responsabilidade

