
POLÍTICA DE PRIVACIDADE COM INTUITO DE REGULAMENTAR E MANTER A PRIVACIDADE E A 

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES COLETADAS DOS INSCRITOS NO SITE coloquiocerniteroi.com,  

DE ACORDO COM A LEI N.13.709/2018 (LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS). 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

As informações pessoais coletadas e arquivadas em nosso site, serão enviadas e fornecidas 

através de formulário de contato onde os interessados informam seus dados como: nome e e-

mail, profissão e instituição pertencente, sendo estes responsáveis e anuindo com as 

informações e cadastros, não sendo o site coloquiocerniteroi.com responsável se houver erro 

de preenchimento ou falta de informação pelos interessados cadastrados.  

Os dados e informações em nosso site serão utilizados exclusivamente para o evento do VII 

Colóquio dos Centros Especializados em Reabilitação do Município de Niterói. 

Os dados pessoais utilizados em nosso site são confidenciais e de uso exclusivo para o evento 

coloquiocerniteroi.com. 

O site coloquiocerniteroi.com não compartilha e não fornece dados pessoais dos inscritos, 

palestrantes ou visitantes. As informações ficam coletadas e arquivadas no site, serão no final 

do evento e após a expedição dos certificados de conclusão, são excluídos do site 

coloquiocerniteroi.com.  

 O site coloquiocerniteroi.com em sua política de privacidade e com intuito de proteger os 

dados de seus usuários, informa e dá ciência a todos que não deixará armazenado em seu site 

ou plataforma qualquer espécie de dados coletados após a expedição dos certificados, não 

ficando responsável por erros e informações após a exclusão dos dados no site.  

O uso do site coloquiocerniteroi.com pelos inscritos é tido como consentimento, permissão e 

aceitação desta Política de Privacidade. 

coloquiocerniteroi.com e WIX 

O coloquiocerniteroi.com foi desenvolvido pela plataforma da WIX.COM  

A plataforma Wix.com se preocupa com a privacidade de seus visitantes e usuários, buscando 
estar em acordo com a Lei nº 13709/2018 (LGPD). 

Importante que o usuário leia a política de privacidade da WIX.COM e se certifique de que 
compreende integralmente a mesma antes de acessar ou usar qualquer de nossos serviços. 

Leia em: https://pt.wix.com/about/privacy  

COOKIES e Outras Tecnologias de Rastreamento 

O site coloquiocerniteroi.com não utiliza cookies e outras tecnologias de rastreamento. 

SITE DE TERCEIROS 

O site coloquiocerniteroi.com possui ligações para outros sites, os quais podem conter 
informações e ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de privacidade não 
é aplicada a sites de terceiros. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou 
conteúdo de site de terceiros.   

ACEITAÇÃO E CONSENTIMENTO DO USO AO SITE coloquiocerniteroi.com  

O uso do site coloquiocerniteroi.com é tido como consentimento, permissão e aceitação desta 
Política de Privacidade. 

https://pt.wix.com/about/privacy

