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Disponibilizamos em nossa Política os seguintes temas: 

 

 

 

 

 

 

 

Política de 
Privacidade 
 

Siso Rad. 

Bem-vindo(a) ao nosso Site!! 
 

Nossa empresa atua de forma especializada em imagens 

odontológicas, buscando sempre o atendimento com excelência e 

qualidade no serviço prestado. 

 

Prezando pela atuação ética e transparente, disponibiliza aqui sua 

Política de Privacidade, assim você poderá visualizar a forma como 

atuamos e tratamos os seus dados e informações. 

 

É importante te falar que caso você tenha qualquer dúvida com 

relação a nossa política, poderá entrar em contato conosco pelos 

seguintes canais: 

(11) 2429-9449 

 

11 99176-3298 
 

sisoradiologia@gmail.com 
 

Rua Benjamin Constant, 454 - Centro - Itu/SP 

Termos e Definições Tratamento de Dados Direito dos Titulares 

Segurança da 
Informação 

Tratamento de Dados 
de Menores 

Compartilhamento de 
Dados 

mailto:sisoradiologia@gmail.com
mailto:sisoradiologia@gmail.com
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Termos e Definições 

No decorrer da leitura você poderá ser deparar com alguns termos não tão comuns como: 

 

 

 

 

 Formas de atendimento 

 

 

Do Tratamento de Dados 

A Siso Rad. prioriza a coleta mínima de dados, ou seja, nós só realizaremos o tratamento dos dados 

necessários a realização de nossas atividades, podendo ter acesso as suas informações das seguintes 

formas: 

 

Os dados e informações vinculados ao nosso site só serão utilizados para atender as solicitações e 

proceder com a realização de exame nos pacientes. 

Titular de dados: pessoa a 

quem se referem os 

dados tratados 

Dados pessoais: Informação que 

identifique ou possa identificar uma 

pessoa, ex. nome, CPF, etc. 

 

Dados Pessoais Sensíveis: dados que revelem a origem racial ou étnica, opiniões políticas e convicções 

religiosas ou filosóficas, dados genéticos e biométricos, dados vinculados a saúde do titular. 

 

Tratamento de Dados: Tudo o 

que podemos realizar com os 

dados, ex. coleta, arquivo, 

compartilhamento etc. 
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Acesso aos resultados de Exames 
 

O paciente poderá ter acesso aos exames realizados na SISO através do nosso site, para isso deverá 

acessar o Item Documentações - Usuário, inserir Usuário e Senha que estão no protocolo do Exame 

realizado. 

 

É importante que você saiba: 

O profissional que solicitou o exame também terá acesso ao Laudo e Imagens, devendo para isso 

acessar a área Documentações  - Dentista e inserir usuário e Senha; 

 

 Caso você paciente deseje que outro profissional tenha acesso aos seus exames (imagens e 

laudo) você deverá solicitar ao SISO (formalmente) acesso ao novo profissional. A nossa plataforma 

permite que o seu Dentista compartilhe o exame (imagens e laudos) com outro profissional, você 

poderá solicitar a ele essa gentileza. 

 

 Sua senha e seu usuário são de uso pessoal e não devem ser compartilhados com terceiros.  

  

Todos os seus dados e informações que são tratados pela nossa empresa quando da realização 

dos exames, são mantidos em ambiente seguro, devidamente criptografados e com backups de 

segurança, tendo acesso somente os profissionais que efetivamente precisam das informações para a 

realização do trabalho. 

Exames realizados em Menores 

Em respeito a Lei Geral de Proteção de Dados n° 13.709/2018, informamos que quando for necessária 

realização de exames em menores de 18 anos, solicitaremos o devido preenchimento de Termo de 

Consentimento pelos Pais ou responsáveis. 
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Dados Coletados Automaticamente 

 
Além desses dados pessoais que coletamos ao realizarmos os seus exames ou preenchidos por você aqui 

no site, é importante que caso façamos uso de Cookies alguns dados serão coletados automaticamente, 

mas nesse caso daremos a você a opção de configuração. 

Direitos dos Titulares 
 

A Siso Rad assegura a seus usuários e clientes a atuação de forma transparente e o atendimento aos 

direitos dos titulares, dessa forma caso você tenha qualquer dúvida com relação a nossa atuação ou ao 

tratamento de dados realizado por nossa empresa, por favor, entre em contato pelo e-mail:                       

 sisoradiologia@gmail.com, sua solicitação será respondida no prazo legal exigido. 

 

Abaixo alguns de seus direitos como Titular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhamento de Dados e Informações 
 

Seus dados e informações serão compartilhados sempre que necessários ao cumprimento de nossa 

atividade, de ordens legais/regulatórias ou ainda em caso de intimações judiciais. 

mailto:sisoradiologia@gmail.com
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Importante destacar que: 

Suas informações/conteúdos são consideradas como ativos da empresa, de maneira que caso esta 

venha a ser vendida, adquirida ou fundida com outra, os dados serão compartilhados para a viabilização 

do negócio jurídico e ficarão sob domínio da empresa adquirente.   

Seus dados poderão ser utilizados e até mesmo compartilhados, de forma anonimizada para 

estudos, estatísticas, emissão de relatórios, dentre outras, e conforme disposto no art. 12 da Lei 

13.709/2018, não serão mais considerados como Dados. 

Segurança da Informação e Descarte de Dados 

Por determinação do Conselho Federal de Odontologia, em sua resolução de n° 91/2009, 

armazenaremos seus exames por um prazo mínimo de 10 (dez) anos, podendo ser descartados após 

esse período.  

 

A forma com que nós armazenamos os seus dados, expõe claramente nossa preocupação com sua 

segurança, uma vez que nos utilizamos de diversas ferramentas e procedimentos para evitar qualquer 

tipo risco aos seus dados.  

Como exemplos de algumas das medidas de segurança, podemos citar: 

Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados; 

Ferramentas de monitoramento, prevenção, proteção de todo nosso ambiente de tecnologia; 

Seus dados são armazenados em ambiente seguro e idôneo, com acesso por meio de senhas fortes. 

Dessa forma, nos comprometemos a sempre adotar as melhores posturas e práticas de segurança aptas a 

evitar incidentes de segurança. 

Você percebeu quantas tarefas e proteções fazemos para garantir a proteção dos seus dados? 

Isso acontece porque a Siso Rad considera a sua privacidade MUITO importante. Entretanto, é 

necessário lembrar que nenhuma página virtual é inteiramente segura e livre de riscos. Todo acesso 
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online, apesar dos protocolos de segurança, está sujeito a ataques cibernéticos de hackers, de maneira 

que nos comprometemos a, em caso de incidentes de segurança, exposição de dados, ou qualquer outro 

que possa gerar risco ou dano relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, 

comunicaremos aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em 

consonância com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. 

Por conta disso, é importante destacar que, Siso Rad não se responsabiliza por: 

(I) quaisquer consequências decorrentes de culpa do usuário em relação a seus dados; 

(II) ações maliciosas de terceiros, como por exemplo ataques de hackers, salvo se conduta 

culposa ou deliberada da Siso Rad; 

(III) inveracidade das informações inseridas pelo usuário nos registros necessários para a 

utilização dos serviços, uma vez que quaisquer consequências decorrentes de informações 

falsas ou inseridas de má-fé são de inteiramente responsabilidade do usuário. 

Atualização da Política de Privacidade 

A Siso Rad se reserva no direito de alterar essa Política sempre que for necessário para garantir a 

segurança dos dados pessoais coletados e tratados. 

 

 


