REGRA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO – CONAHP 2019
Na hipótese de o cancelamento ocorrer até o dia 31/05/2019, será devolvido 80% do valor referente à
inscrição paga;
Na hipótese de o cancelamento ocorrer entre os dias 01/06/2019 até o dia 31/07/2019, será devolvido
60% do valor referente à inscrição paga;
Na hipótese de o cancelamento ocorrer entre os dias 01/08/2019 até o dia 30/09/2019, será devolvido
50% do valor referente à inscrição paga;
Na hipótese de o cancelamento ocorrer entre os dias 01/10/2019 até o dia 31/10/2019, será devolvido
30% do valor referente à inscrição paga;
Na hipótese de o cancelamento ocorrer entre os dias 01/11/2019 até o dia 28/11/2019, não será
devolvido nenhum valor.
Caso o participante inscrito não compareça ao evento sem aviso prévio, não será considerado como
cancelamento e não haverá devolução do valor, tampouco crédito para participação em outros
eventos da Anahp – Associação Nacional de Hospitais Privados.

TERMOS E CONDIÇOES DE TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE
DADOS PARA EVENTOS ANAHP
Estes Termos e Condições de Tratamento e Proteção de Dados regulam o cadastro e tratamento de
dados pessoais operado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS – ANAHP, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 04.832.584/0001-12, com sede na Rua Cincinato Braga, 37 Conj. 41 e 42, São Paulo, SP,
CEP 01333-011 (“ANAHP”).
A ANAHP considera muito importante proteger a privacidade dos dados pessoais dos participantes dos
seus eventos, e reafirmar seu compromisso através do presente instrumento.
A realização do cadastro do participante no evento (“Titulares”) dependerá necessariamente da
aceitação dos presentes Termos e Condições de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais para
Eventos ANAHP (“Termos”). A ANAHP recomenda que o Usuário leia atentamente este Termos. Ao
clicar em “aceito” que terá força vinculante entre as partes.
Quais são os dados pessoais tratados pela ANAHP? Quando um Titular se inscreve em um evento da
ANAHP, esta coleta e trata os seguintes dados pessoais: nome completo, número do CPF, endereço
eletrônico (e-mail), número do telefone com DDD (fixo e celular), nome da empresa que trabalha, cargo
que ocupa e área de atuação. Ao acessar a rede wi-fi no local do evento, a ANAHP poderá também
coletar dados de geolocalização.
Quais dados não pessoais são tratados pela ANAHP? Quando um titular acesso a página web da ANAHP,
utilizamos algumas ferramentas que captam informações sem caráter pessoal, como modelo do
browser, horário de acesso, idioma, página da web que originou o acesso à página web da ANAHP.
Utilizamos esses dados para melhorar a experiência das pessoas que visitam nosso portal, e não
associamos estas informações ao seu perfil.

Quem é o responsável pelo tratamento de dados pessoais? O responsável pelo tratamento dos dados
do Titular é a ANAHP, que poderá contratar prestadores de serviços de terceiros com competências
técnicas para dar cumprimento às finalidades descritas pela ANAHP.
Qual é a finalidade do tratamento de dados pessoais? A ANAHP realiza a coleta de dados pessoais de
Titulares para (i) realizar o cadastro do Titular como participante do evento ao qual o Titular submeteu
seus dados; e/ou (ii) divulgar próximos eventos, serviços e produtos que podem ser de interesse de
Titulares; (iii) determinar interesse de certos grupos de participantes; (iv) divulgar conteúdos de possível
interesse do Titular; (iv) planejamento de segurança; e (v) monitoramento da circulação dos
participantes durante o evento. Nos casos descritos nos itens III, IV e V, os resultados acessados pela
ANAHP não apresentam a identificação de titulares, mas sim de grupos sem qualquer identificação
individual.
O que pode acontecer se eu não fornecer o consentimento? Se o Titular não consentir com tratamento
de dados, a ANAHP estará impossibilitada de (i) realizar o cadastro do Titular como participante; (ii)
emitir documentos de identificação para o evento em questão; (iii) reservar o lugar do Titular no evento
em questão; (iv) enviar convites para os próximos eventos; e (v) enviar enquetes para avaliação dos
eventos; (vi) divulgar próximos eventos, serviços e produtos que podem ser de interesse de Titulares;
(vii) apresentar melhorias para os próximos eventos.
É possível que a ANAHP realize o tratamento de dados pessoais com outras finalidades incompatíveis
com o consentimento original? Sim, nessa hipótese a ANAHP irá informar a nova finalidade e o Titular
poderá optar por revogar o consentimento, sempre que a lei assim determinar.
O tratamento de dados pessoais é condição para minha inscrição nos eventos? SIM, sempre que o
preenchimento do formulário for obrigatório para confirmar a inscrição.
Quais são as responsabilidades da ANAHP e das empresas contratadas pela ANAHP? A ANAHP deve
garantir que os dados sejam mantidos em ambiente seguro e sem acesso a terceiros, sejam eles tratados
e mantidos mediante a utilização de equipamentos próprios ou de terceiros. Quando solicitado, a
ANAHP deverá ainda, atender as solicitações de Titulares referentes à (i) confirmação da existência do
tratamento de dados; (ii) apresentar um relatório dos dados pessoais objeto de tratamento; (iii) corrigir
dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimizar, bloquear ou eliminar dados tratados
em desconformidade com a legislação vigente, (v) promover a portabilidade dos dados pessoais do
Titular mediante sua solicitação; e (vi) eliminar dados pessoais mediante solicitação ou revogação do
consentimento conferido pelo Titular. A ANAHP tem, ainda, responsabilidade civil sobre os prejuízos
comprovadamente sofridos pelo Titular em caso de um incidente de proteção de dados.
Como posso exercer os direitos descritos acima? Você pode enviar um e-mail para o endereço
privacidade@anahp.com.br.
A ANAHP compartilha meus dados pessoais com terceiros? A ANAHP não compartilha dados pessoais
com outros controladores, apenas com empresas que prestam serviços voltados ao tratamento de
dados pessoais e serviços de segurança da informação para a ANAHP, caso seja necessário.
Quando a ANAHP não estará obrigada a eliminar meus dados pessoais? Sempre que houver uma
obrigação legal ou regulatória, ou caso a ANAHP possua um legítimo interesse no tratamento de dados.
Em ambos os casos, esta finalidade será informada ao Titular.
Quando termina o tratamento de dados pela ANAHP? No caso do tratamento de dados com base
nestes termos, o término do tratamento dos dados se dará mediante solicitação do Titular.
O que acontece quando ocorre o término do tratamento dos dados pela ANAHP? A ANAHP excluirá os
dados da base de dados, ou poderá anonimizá-los, ou seja, tornar sua identificação impossível, inclusive
para a ANAHP, assim considerada a tecnologia disponível quando ocorrer a anonimização.

