AVISO DE PRIVACIDADE – SITE CONSOLIDA
Nós, da FALCONI CONSULTORES S.A. (“FALCONI”), CNPJ nº 05.485.279/0001-64, com
sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 17º andar, Itaim Bibi, São
Paulo – SP, CEP 04.543-01, nos preocupamos com sua privacidade e com a proteção
dos seus dados pessoais.
Prestamos serviços de consultoria de gestão, com foco no atendimento de outras
empresas (modelo de negócio B2B) e somos apoiadores da Confederação das Santas
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB). Somos os
responsáveis pelo site Consolida (https://consolida.cmb.org.br/) e por seus usuários.
Esse Aviso de Privacidade (“Aviso”) tem por objetivo informar de maneira simples e
transparente como tratamos os dados pessoais dos usuários do site Consolida e
sempre em conformidade com a legislação aplicável de proteção de dados, em especial
a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709, de 14/08/2018 (“LGPD”).
Os nossos canais de atendimento são: consolidaCMB@falconi.com e/ou telefone: (16)
992284901

O Consolida
É uma iniciativa da CMB, com o propósito de tornar a aquisição de insumos
hospitalares mais saudável e com maior poder de negociação e eficiência na relação
com os fornecedores.

Quais dados pessoais tratamos?
▪

Nome de contato

▪

Nome do hospital

▪

E-mail

▪

Telefone

Para quais finalidades utilizamos os dados coletados?
▪

Entrar em contato com o hospital interessado no Consolida;

▪

Enviar comunicações e conteúdos relativos ao negócio, mediante seu expresso
consentimento;

▪

Atender as solicitações dos usuários feitas através dos nossos canais de
atendimento;

▪

Execução de um contrato ou tratativas preliminares relacionadas a contrato do
qual o usuário seja parte;

▪

Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

▪

Legítimo interesse em promover e zelar por nossas atividades.

O usuário é responsável pela veracidade e atualização dos dados que cadastra no site
Consolida.
Também podemos coletar, através de cookies, dados do seu acesso digital como URL,
endereço de IP e navegador utilizado. Alguns são estritamente necessários para o
funcionamento do site, outros são usados para análises do padrão de navegação para
melhoria contínua do conteúdo, bem como para aprimorar as estratégias de marketing.

Compartilhamento de dados
Não comercializamos ou compartilhamos seus dados com terceiros. No entanto, seus
dados poderão ser compartilhados com terceiros somente quando for necessário para
atender as finalidades informadas acima, bem como com autoridades judiciais,
administrativas ou governamentais competentes, sempre que houver determinação
legal, requerimento, requisição ou ordem judicial.
Os terceiros com os quais nos relacionamos têm ciência e estão comprometidos em
respeitar a proteção e a privacidade de dados, bem como a fazer o tratamento
somente de acordo com nossas instruções e para a finalidade contratada.

Dados de menores de idade
O conteúdo do site Consolida não é direcionado a pessoas menores de idade. Dessa
forma, se você for menor de idade solicitamos que não use nossos serviços e não
navegue em nosso site. Caso tenha conhecimento de acesso por menores de idade,
por favor nos avise através de um dos nossos canais de comunicação.

Transferência Internacional de Dados
Os dados coletados são armazenados em servidores localizados no Brasil e, em todos
os casos, os dados são armazenados em um banco de dados reservado e com acesso
restrito a pessoas habilitadas, que são obrigadas, por contrato, a manter a
confidencialidade dos dados e não os utilizar inadequadamente.
Nós não compartilhamos dados com países ou empresas que não garantam o mesmo
nível de proteção de dados que são exigidos pela legislação brasileira.

Retenção dos Dados Pessoais
Armazenamos os dados pessoais pelo prazo necessário ou permitido, de acordo com a
base legal que o justifica. Os seus dados poderão ser excluídos nas seguintes
hipóteses:

(i)
(ii)
(iii)

Solicitação expressa do titular, se e quando essa solicitação estiver dentro
das previsões legais;
Quando a finalidade do tratamento for alcançada; e
Por determinação legal, seja da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) ou outro órgão regulador.

Os dados pessoais poderão ser mantidos armazenados mesmo após o término do
tratamento para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, transferência a
terceiro, de acordo com as disposições da LGPD, bem como para garantir a segurança
jurídica na relação com o titular ou com terceiros.

Direitos dos Usuários
Os seguintes direitos estão disponíveis para exercício dos usuários, a qualquer
momento, mediante requisição, e de acordo com as leis de privacidade de dados
aplicáveis, em especial a LGPD:
a.

Confirmação da existência do tratamento;

b.

Acesso aos dados;

c.

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

d.

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados;

e.

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;

f.

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto
nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador e estudo por órgão de pesquisa, garantindo a anonimização dos
dados pessoais sempre que possível;

g.

Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de
dados dispostos na LGPD ou uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso
por terceiro, e desde que anonimizados os dados;

h.

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados;

i.

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa; e

j.

Revogação do consentimento, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados
os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente
manifestado.

Contato com a FALCONI
Se o usuário acreditar que seus dados pessoais foram usados de maneira incompatível
com este Aviso de Privacidade ou com as suas escolhas enquanto Titular destes dados
pessoais, ou, ainda, tiver dúvidas, comentários e/ou sugestões relacionados a este
Aviso, pedimos que entre em contato conosco através dos nossos canais de
comunicação: e-mail: consolidaCMB@falconi.com e/ou telefone: (16) 992284901.
Mudanças no Aviso de Privacidade
Este Aviso de Privacidade poderá ser alterado a qualquer momento e a última versão
estará sempre disponível no site Consolida. Pedimos que Você leia atentamente este
Aviso e as futuras e eventuais alterações.
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