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Termos de Uso dos Sites do Grupo IAG Saúde 

Última atualização: 05 de abril de 2021 

 

Seja bem-vindo! Ao acessar e permanecer navegando nos sites do Grupo IAG Saúde®, entendemos 

que você voluntariamente concorda com nossos Termos e condições de Uso. Por isso, pedimos que 

leia com atenção os termos abaixo, para que conheça nossos valores, as regras e os direitos e deveres 

que você possui quando navega ou utiliza as funções de nossos sites. 

 

SEÇÃO 1 – PRIVACIDADE E CESSÃO DE DADOS 

Todas as informações referentes à coleta, tratamento, finalidade e como utilizamos os dados pessoais 

que você eventualmente nos forneça estão descritas em nossa Política de Privacidade. Ela está 

disponível também no rodapé deste website, portanto pedimos que reserve um tempo para conhecê-

la, e caso tenha alguma dúvida ou sugestão entre em contato conosco. 

 

Em nossos sites possuímos um campo de cadastro para que você insira seu e-mail e possa receber 

notícias sobre novidades e publicações relacionadas aos nossos produtos e serviços. Ao se cadastrar, 

você concorda em fazer parte de nossa lista de e-mail, bem como receber nossos e-mails marketing 

esporadicamente. 

 

Para solicitar diretamente em nossos sites, acesse a aba Contato, ou, se preferir, basta enviar um e-

mail com a sua solicitação para o endereço dpo@grupoiagsaude.com.br. 

 

Nós seguimos e respeitamos todas às normas de privacidade e segurança, cumprindo os requisitos 

da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nº 13.709/2018. Em conformidade com o artigo 

41 desta mesma Lei, o Grupo IAG Saúde nomeou um responsável para atuar propriamente como DPO 

da instituição. E-mail para contato: dpo@grupoiagsaude.com.br. 

 

SEÇÃO 2 – USO E NAVEGAÇÃO 

Ao navegar em nossos sites você concorda que todas as informações, dados e ferramentas publicadas 

em nossas plataformas são oferecidas “no estado em que se encontram”. 
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Nossos sites são acessáveis através dos principais navegadores atualmente disponíveis, seja através 

de microcomputadores ou outros dispositivos pessoais com acesso à internet. Porém, o Grupo IAG 

Saúde® não é responsável pela garantia de funcionamento, compatibilidade, disponibilidade de 

acesso ou configurações de softwares ou sistemas de terceiros utilizados por você. 

 

Não é possível ao Grupo IAG Saúde®, dentro dos limites legais, garantir o funcionamento interrupto 

ou a ausência de falhas em seus sites, ou que conteúdos anteriormente publicados estejam sempre 

disponíveis. Em razão disso, reservamo-nos o direito de a qualquer momento realizarmos edições ou 

quaisquer outras alterações em nossas próprias publicações, nas políticas de privacidade e no 

presente Termo e condições de uso, sem a comunicação prévia.  

 

Caso discorde de nossos Termos de uso ou Políticas de Privacidade, você não deverá acessar nossos 

sites ou utilizar nossas ferramentas ou serviços. 

 

SEÇÃO 3 – SEGURANÇA E LINKS DE TERCEIROS 

Todos os sites do Grupo IAG Saúde® são hospedados em servidores confiáveis, com padrões e 

modernas ferramentas de segurança. Nossos sites possuem certificados de segurança homologados 

e conexão criptografada.  

 

Todos os arquivos que são disponibilizados diretamente pelo Grupo IAG Saúde® para download 

estão livres de vírus e conteúdos maliciosos. No entanto, em nossos sites poderá haver links e 

anúncios que direcionam você para websites, ferramentas e downloads fornecidos por terceiros. Ao 

acessar tais links, você reconhece e aceita que o Grupo IAG Saúde® não possui acesso, controle ou 

responsabilidade sobre o conteúdo por eles exibidos, não podendo garantir a disponibilidade e 

veracidade das informações, ou que os arquivos neles obtidos estejam livres de conteúdos maliciosos 

ou impróprios. 

 

Portanto, você reconhece que é de sua exclusiva e inteira responsabilidade o acesso, a navegação e 

o download de arquivos fornecidos por terceiros, estando o Grupo IAG Saúde® isento de quaisquer 

responsabilidades nesse sentido. 
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SEÇÃO 4 – PROPRIEDADE INTELECTUAL, MARCAS E PATENTES 

Todo conteúdo publicado nos sites do Grupo IAG Saúde® estão protegidos por direitos de 

propriedade intelectual e respeitam os direitos de autor. Sejam eles de autoria do Grupo IAG Saúde® 

ou de terceiros, tais como: textos, gráficos, metodologias, conteúdos audiovisuais (imagens, áudios e 

vídeos etc.), dentre outros. 

 

Todas as marcas do Grupo IAG Saúde®, ou aquelas licenciadas por seus parceiros, os nomes de 

serviços e produtos, marcas, logotipos, ícones, títulos de páginas, layouts e demais formas de 

apresentação dos websites, ferramentas e sistemas utilizados, estão protegidas e devidamente 

registradas nos órgãos competentes. 

 

Você não pode copiar, utilizar, reproduzir, exibir ao público, transformar, modificar, distribuir, realizar 

engenharia reversa, alugar ou fornecer sob qualquer meio ou modalidade, as marcas e os conteúdos 

de nossos sites sem a autorização prévia do Grupo IAG Saúde®. 

 

Porém, é permitida a citação e a referência de nossos conteúdos em outros sites, desde que seja 

citada a fonte e inserido o link completo direcionando para o conteúdo original por nós publicado. 

 

Caso tenha qualquer dúvida, sugestão ou reclamação referentes à direitos de propriedade intelectual, 

nossos Termos e Condições de Uso ou Políticas de Privacidade, entre em contato conosco no 

endereço dpo@grupoiagsaude.com.br. 

 

SEÇÃO 5 – FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Ao acessar nossos sites, você concorda que em caso de qualquer controvérsia ou problema 

relacionado aos presentes Termos e condições de Uso e aos Termos de Privacidade de nossos sites, 

a legislação aplicável será a brasileira, sendo o foro eleito o de Belo Horizonte – MG, renunciando a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 


