
 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE – INTRIALS  

 

Informações de contato 
do encarregado/DPO 

Se você tiver uma dúvida sobre como suas informações 
pessoais estiverem sendo tratadas, você poderá 
consultar o nosso Data Protection Officer através do 
seguinte e-mail: dpo@intrials.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais são os direitos do 
Titular? 

1. Confirmar a existência de tratamento; 
2. Acessar os dados; 
3. Corrigir dados incompletos, inexatos ou 

desatualizados; 
4. Anonimizar, bloquear ou eliminar dados 

desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a LGPD; 

5. Portar os dados a outro fornecedor de serviço ou 
produto, resguardados os segredos comerciais e 
industriais da empresa; 

6. Eliminar os Dados Pessoais tratados com o 
consentimento do titular, exceto nas hipóteses de 
guarda legal e outras dispostas na LGPD; 

7. Obter informação das entidades públicas e privadas 
com as quais a empresa realizou uso compartilhado 
de dados; 

8. Ser informado sobre a possibilidade de não 
fornecer o consentimento e sobre as consequências 
da negativa; e 

9. Revogar o consentimento, nos termos da LGPD. 

 

E se o Titular decidir 
interromper o uso de seus 
Dados Pessoais ou excluí-

los do sistema? 

Poderá comunicar a decisão pelo e-mail do Data 
Protection Officer. 

Observação: o usuário reconhece estar ciente de que, 
mesmo em caso de requisição de exclusão, a Intrials 
observará o prazo de armazenamento mínimo de 
informações determinado pela legislação brasileira. 

  
 

Com quem ou em quais 

situações a Intrials poderá 

1. Quando necessário às atividades operacionais 

da Intrials; 
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compartilhar os Dados 

Pessoais dos usuários? 2. A Intrials compartilhará os dados resultantes do 

Tratamento de Dados Pessoais durante a pesquisa para 

o patrocinador da mesma, desde que devidamente 

anonimizados e/ou protegidos por acordos de 

confidencialidade entre a Intrials e seus 

clientes/fornecedores.  

3. Os Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, 

obtidos com a finalidade de estudos e pesquisas clínicas 

ficarão disponíveis para a consulta dos pesquisadores e 

patrocinadores nas etapas da pesquisa e durante o pós-

estudo. 

4. Mediante ordem judicial, arbitral ou pelo 

requerimento de autoridades administrativas; 

5. Com provedores de serviços ou parceiros para 

gerenciar ou suportar certos aspectos de nossas 

operações comerciais em nosso nome, tais como 

prestadores de serviços de hospedagem e 

armazenamento de dados, gerenciamento de fraudes, 

vendas em nosso nome, atendimento de pedidos, 

personalização de conteúdo, atividades de publicidade 

e marketing (incluindo publicidade digital e 

personalizada) e serviços de TI. 

 

 

 

 
Medidas de Segurança 

As informações dos usuários serão armazenadas pela 
Intrials, em servidores próprios ou de terceiros, 
contratados por esta, sempre protegidos por acordos 
de confidencialidade e seguindo todas as medidas de 
segurança exigidas por lei. 

A Intrials emprega os melhores esforços a fim de 
resguardar as informações dos usuários. Contudo, em 
razão da própria natureza da Internet, não há como 
assegurar que terceiros não autorizados não logrem 
sucesso em acessar indevidamente as informações 
armazenadas. 



 

 

 

Confidencialidade dos 

Dados Pessoais coletados  

As informações coletadas são consideradas 
confidenciais e serão tratadas e armazenadas 
conforme as determinações desta Política e com a 
devida adoção das adequadas medidas de segurança. 

 

 


