TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO À
PUBLICIDADE
Para ter acesso à publicidade relacionada aos medicamentos sob prescrição, você deverá
efetuar o cadastro e manter login em um ambiente virtual restrito, cujo acesso é exclusivo
para profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos (o “Ambiente
Restrito”), nos termos da legislação regulatória brasileira.
Ao prosseguir com este cadastro e clicar na opção de aceite, você declara que é profissional
habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos, bem como que leu, compreendeu e aceita
integralmente toda as condições e informações contidas neste termo acerca do acesso à
propaganda ou publicidade de medicamentos de venda sob prescrição veiculada na internet.
1.

DO USO DO AMBIENTE RESTRITO

1.1. O cadastro e acesso ao Ambiente Restrito é pessoal e intransferível (o “Cadastro”) e você
é responsável pela veracidade e exatidão das informações inseridas em seu cadastro, a fim de
comprovar a habilitação para prescrever ou dispensar medicamentos.
1.2. O acesso ao Ambiente Restrito é de sua responsabilidade e ocorre por meio do seu
Cadastro, razão pela qual você deve tomar todos os cuidados para que terceiros não o utilizem
em seu nome.
1.3. O Grupo RPH se reserva o direito de bloquear, suspender e/ou excluir o Cadastro de
qualquer profissional que esteja em desacordo com as exigências legais ou quaisquer
disposições deste Termo, bem como se detectar qualquer indício de fraude ou uso indevido do
Ambiente Restrito.
2.

DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO

2.1. Ao aceitar os termos, condições, direitos e obrigações previstos neste Termo, você se
vincula expressa e integralmente a:
i)
utilizar o Ambiente Restrito por sua livre e espontânea manifestação de vontade,
pessoalmente, sem fornecer nenhum dado e informação referente à sua conta de
negociação a qualquer terceiro;
ii) prestar com clareza e exatidão suas informações pessoais ao Grupo RPH, se
responsabilizando integralmente por todas as informações falsas ou errôneas providas;
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iii) não utilizar o Ambiente Restrito de forma que divirja da prevista neste Termo,
responsabilizando-se pela má utilização ou em não conformidade com as orientações
e/ou normas que regulam o mercado de fornecimento de medicamentos;
iv)

respeitar os direitos de propriedade intelectual do Grupo RPH; e

v)
não incorporar códigos malicioso ou outros elementos físicos ou eletrônicos que
possam danificar ou impedir o normal funcionamento do Ambiente Restrito ou das
demais plataformas e/ou sistema do Grupo RPH.
2.2. Você deverá dispor e manter a plataforma correta para utilização do Sistema, bem como
deverá promover as medidas de segurança necessárias à proteção de seus próprios
equipamentos, sistemas e arquivos contra a atuação indevida e invasões não autorizadas de
outros usuários.
3.

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

3.1. O Grupo RPH se compromete em manter a privacidade dos dados e características de
uso individual do Ambiente Restrito, exceto se necessária a divulgação para cumprimento de
obrigação legal ou regulatória ou por ordem emanada por autoridade administrativa ou
judiciária.
3.2. Para disponibilização do Ambiente Restrito, o Grupo RPH trata dados necessários para
identificação e verificação da habilitação profissional do Usuário para prescrição ou dispensa
de medicamentos, tais como nome, profissão, cidade, UF, número de inscrição no órgão da
categoria, entre outros.
3.3. Os dados pessoais são tratados com a finalidade de controle de acesso à publicidade e
propaganda de medicamentos, conforme exigência da RDC 96 da Anvisa. Portanto, a
tolerância legal para tratamento encontra-se prevista no inciso II, do art. 7º, da Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), para o cumprimento de obrigação legal ou
regulatória pelo controlador.
3.4. Os dados pessoais do Usuário serão tratados enquanto seu Cadastro estiver ativo e por
mais 6 (seis) meses após a desativação do Cadastro, conforme exigência do Marco Civil da
Internet sobre guarda de registros de acesso a aplicações de internet (art. 15 da Lei nº
12.965/2014). Após este período, os dados serão excluídos.
3.5. O Grupo RPH pode transferir quaisquer dados pessoais coletados para outros países.
Essa transferência ocorrerá quando a empresa responsável pela hospedagem ou
armazenamento das informações estiver localizada em território estrangeiro e oferecer os
níveis razoáveis e adequados de proteção à privacidade.
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3.6. Em relação aos seus dados pessoais, você tem direito a obter do Grupo RPH, a
qualquer momento, e mediante requisição:
i) Direito de acesso;
ii) Direito de retificação;
iii) Direito de exclusão ou cancelamento;
iv) Direito de objeção ou oposição a um processamento;
v) Direito de restringir o processamento;
vi) Direito à revisão de decisão automatizada tomada com base em seus dados;
vii)Direito à portabilidade de dados; e
viii) Direito de revogar o seu consentimento.
3.7. Quaisquer dos direitos mencionados no item 3.6. supramencionado poderá ser exercido
mediante simples requisição ao seguinte endereço de e-mail: sac@gruporph.com.br.
4.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Qualquer alteração a este Termo será sempre considerada válida e eficaz quando
realizada pelo Grupo RPH, não sendo necessária qualquer ciência ou concordância adicional
neste sentido.
4.2. Qualquer tolerância em relação às obrigações assumidas em razão da aceitação do
presente Termo será considerada mera liberalidade, não gerando qualquer direito nem
podendo ser interpretada como repactuação ou aditamento a este Termo.
4.3. O presente instrumento constitui o entendimento integral entre você e o Grupo RPH e é
regido pelas Leis Brasileiras, ficando eleito o foro da cidade de Porto Alegre, estado do Rio
Grande do Sul, como competente para dirimir questões decorrentes do presente instrumento.
***Fim do Termo***
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