
Política de privacidade associados e participantes de eventos da Sociedade Brasileira de 

Ultrassonografia (SBUS)  

- Todas as informações pessoais recolhidas serão usadas para ajudar a tornar a sua visita em 

nosso site a mais produtiva e agradável possível.  

- A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é 

importante para a SBUS- Sociedade Brasileira de Ultrassonografia 

- Todas as informações pessoais relativas a membros ou participantes dos eventos da SBUS – 

Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, serão tratadas em concordância com a Lei da 

Proteção de Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei nº. 67/98) 

- As informações pessoais recolhidas podem incluir seu nome, e-mail, número de telefone/ou 

telemóvel, endereço, data de nascimento e/ou outros.  

- É de extrema importância que os dados informados estejam corretos, ocorrendo assim a 

proibição de envio de informações falsas 

- O Associado e /ou participante de eventos da SBUS- Sociedade Brasileira de Ultrassonografia 

é responsável por todos os dados que são informados no momento do cadastro, sendo assim 

sua responsabilidade a não informação de dados falsos.  

- Suas informações de login para acesso ao nosso portal do associado e as aulas exclusivas de 

nossos associados, são pessoais e intransferíveis, ocorrendo assim punição e até mesmo 

exclusão do cadastro.  

- Os materiais que estão disponíveis no site da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultrassonografia 

são propriedades da mesma, ou seja, o Associado não tem permissão para fazer divulgação ou 

uso indevidos dos mesmos.  

- Não é permitido o envio de imagens ou arquivos que contenham conteúdos obscenos ou que 

agridem a moral de funcionários ou outros associados da SBUS – Sociedade Brasileira de 

Ultrassonografia. 

- Como em outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. 

Informações como endereço de IP (Internet Protocol), o seu ISP (Internet Service Provider, 

como o Sapo, Clix ou outro), o browser que utilizou ao visitar o nosso website (como o Intetnet 

Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que páginas visitou dentro de nosso website, 

podem/ou serão coletadas.  

 - A associação ou participação de eventos da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultrassonografia 

pressupõe a aceitação desde Acordo de privacidade. A Equipe da SBUS- Sociedade Brasileira de 

Ultrassonografia reserva-se no direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Desde modo, 

recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a 

estar sempre atualizado. 

 

  


