
Consentimento - Interação Digital 

Autorização de uso e tratamento de dados pessoais 

Eu autorizo que a Fresenius Kabi trate minhas informações pessoais 

descritas no quadro abaixo com o objetivo de promover atualização 

científica, realizar pesquisas e enviar convites para eventos de educação 

médica continuada. O tratamento dos dados é restrito ao período de 

vigência do programa de interação digital.  

 

Eu posso retirar meu consentimento a qualquer momento enviando um e-

mail contendo a palavra-chave "Retirar Consentimento" no assunto para o 

e-mail (consentimento.mktbrasil@fresenius-kabi.com). A retirada do 

consentimento não afetará a legalidade do tratamento com base no 

consentimento antes de sua retirada. 

 

Além disso, posso retirar meu consentimento acessando o Formulário de 

contato de Privacidade de Dados da Fresenius Kabi. 

 

Tenho ciência que posso, conforme o art. 18 da Lei Nº 13.709, de 14 de 

Agosto de 2018 (LGPD), solicitar à Fresenius Kabi a (I) Confirmação da 

existência de tratamento; (II) Acesso aos dados; (III) Correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; (IV) Anonimização, bloqueio ou 

eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto nesta Lei; (V) Portabilidade dos dados a 

outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de 

acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os 

segredos comercial e industrial; (VI) Eliminação dos dados pessoais 

tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no 

art. 16 da LGPD; (VII) Informação das entidades públicas e privadas com 

as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; (VIII) 

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre 

as consequências da negativa; (IX) Revogação do consentimento, nos 

termos do § 5º do art. 8º da LGPD. 

 

Declaro também ter ciência que meus dados poderão ser armazenados e 

utilizados para o atendimento de obrigação legal ou regulatória que a 

Fresenius Kabi tenha que cumprir, bem como para o exercício regular de 

direitos, conforme expresso na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 

13.709, de 14 de Agosto de 2018) 
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