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Política de Privacidade Trabt
A política de privacidade visa assegurar ao usuário as informações necessárias para proteger os direitos
do usuário cadastrado no Sistema da Trabt.

Segurança de acesso ao site
O site da trabt utiliza cookies essenciais e tecnologias semelhantes com o intuito de melhor
disponibilizar as informações pertinentes ao interesse do usuário que acessam nosso site.
Em nosso site disponibilizamos uma área restrita aos usuários conveniados com a Trabt o qual pode ser
acessada com o uso de uma senha intransferível, pela qual o usuário é responsável pela guarda segura e pela
confidencialidade da sua senha, além de ser inteiramente responsável por toda e qualquer atividade, lançamento
e registro de informações que ocorram sob o uso da mesma, inclusive para efeitos legais.
O usuário concorda e se compromete em notificar imediatamente a Trabt caso haja o uso não autorizado
da sua senha ou qualquer quebra de segurança de que tome conhecimento. O usuário declara estar ciente que a
Trabt não tem acesso à senha do usuário.
A Trabt não será responsável por qualquer perda que possa ocorrer como consequência do mau uso ou
do uso não autorizado por terceiros de sua senha, com ou sem seu conhecimento do usuário.
Também disponibilizamos um área para realização de pedido de exame (guia de encaminhamento) a
qual o usuário preenche um pedido com dados como essenciais para emissão interna de documentos.
Este pedido de exame não é obrigatório e pode ser realizado pessoalmente em nossa sede.

Privacidade das Informações
Todas as informações mantidas em nosso sistema são de interesse médico e as mesmas não são
disponibilizadas a terceiros.
O usuário declara estar ciente que o acesso ao site pode registrar automaticamente informações das
páginas acessadas, navegador, sistema operacional, cookies de acesso, IP e outras informações.
Todos os dados fornecidos pelos usuários serão armazenados e a Trabt envidará os melhores esforços na
manutenção da confidencialidade integridade e disponibilidade das informações que forem fornecidas.
Os dados fornecidos serão incorporados a base de dados da Trabt, que poderá utilizar as informações
coletadas dos usuários, inclusive por meio de cookies, para atualização de cadastro, para fins de contato.
As atividades acima descritas dependem de autorização expressa do usuário, pela qual o usuário declara
seu aceite no momento da utilização de qualquer serviço da Trabt.
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O usuário garante a veracidade e exatidão das informações e dados cadastrais fornecidos, se
responsabilizando sob as penas da lei, isentando a Trabt de qualquer responsabilidade no caso de inserção de
dados falsos ou inexatidão dos dados pessoais informados.
A Trabt poderá fornecer todas as informações e dados cadastrais dos usuários para outros órgãos
governamentais federais, municipais e estaduais, poder judiciário ou qualquer outro órgão público que solicite.

Disposições Finais
Em caso de dúvida ou divergência verificada pelo usuário, este deverá entrar em contato com a Trabt
por meio da Central de Atendimento ao Cliente no telefone (15) 3331-5533.
A Trabt se reserva ao direito de modificar a qualquer momento, visando uma melhoria contínua, de
forma unilateral, o presente Termo, que será regido e interpretado de acordo com a legislação brasileira, sendo
eleito o Foro da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, para dirimir questões a ele relativas, com renúncia
expressa a qualquer outro.

