Política de Privacidade
A Política de Privacidade da Clínica Dr. Marcio Dantas foi criada para demonstrar o compromisso
de nossa clínica com a segurança e a privacidade de informações que porventura forem coletadas
dos usuários em sua navegação pelo nosso site ou por quaisquer outras atividades ou
preenchimento de formulários, enquetes ou serviços interativos aqui disponíveis. Qualquer
pessoa, de maneira profissional ou pessoal pode visitar este website e conhecer os serviços que
oferecemos, se informar sobre procedimentos, ler materias, obter informações e notícias, sem
fornecer informações pessoais. Caso nos forneça alguma informação, esta política tem a
finalidade e compromisso de esclarecer como a CLINICA DR. MARCIO DANTAS coleta e trata
quaisquer informações pessoais a que tem acesso através de nosso website.
Quaisquer informações que os usuários informarem, serão coletadas de acordo com padrões
rígidos de segurança, cuidado e confidencialidade.
As informações pessoais que forem fornecidas à CLINICA pelos usuários serão coletadas por
meios éticos e legais, podendo ter o propósito de futuras interações, remessas de informações,
ofertas e convites no caso de email ou em outros casos, para análise de perfil, dados de
navegação e interesses, na busca também de interações mais direcionadas e qualificadas,
sempre respeitando a vontade e a permissão do usuário.
Sempre respeitaremos as opções de privacidade de nossos usuários previamente configurados
em seus navegadores ou aplicativos e entendemos que todo usuário tem sempre a opção de
navegação anônima e também o preenchimento opcional de quaisquer formulários presentes no
site ou quaisquer links oriundo de nosso domínio de uso a que está vinculado o endereçamento
de nosso website.
Sempre que possível e a configuração do navegador do usuário permitir, os mesmos serão
alertados sobre a coleta indireta de informações de navegação, ficando a opção de escolha para
fornecimento ou não dessas informações sob responsabilidade do usuário, o qual também estará
ciente das consequências de sua decisão.
A menos que a CLINICA DR. MARCIO DANTAS receba determinação legal ou judicial, suas
informações nunca serão transferidas a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas
para as quais foram coletadas.
O acesso às informações coletadas está restrito apenas a funcionários e prestadores de serviço
autorizados pela CLINICA DR. MARCIO DANTAS para o uso adequado dessas informações. Os
funcionários que se utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo esta Política de
Privacidade, estarão sujeitos às penalidades judiciais e ao processo disciplinar da CLINICA DR.
MARCIO DANTAS.
A CLINICA DR. MARCIO DANTAS manterá íntegras as informações que forem fornecidas pelos
usuários ou visitantes do site.
Este website pode conter links ou frames de outros sites. Esses links e frames são
disponibilizados buscando, tão somente, proporcionar mais um benefício para os usuários a fim de
fornecer-lhes a melhor qualidade e quantidade de informações a que buscam. Esses links e
frames ou qualquer tipo de redirecionamento a partir de nosso site, não significa que a CLINICA
DR. MARCIO DANTAS tenha conhecimento, concorde ou seja responsável por eles ou por seus

respectivos conteúdos. AO seguir um link externo ou acessar quaisquer redirecionamento, o
usuário ou visitante está ciente que a responsabilidade da CLINICA DR. MARCIO DANTAS e esta
política estão restritos aos links e endereços eletrônicos vinculados aos endereços de nosso
domínio www.marciodantas.med.brr, exceto quando em situações específicas, expressamente
previsto pela legislação/regulamentação aplicável. Portanto, a CLINICA DR. MARCIO DANTAS
não pode ser responsabilizada por quaisquer situações, mesmo que incorram em alguma perda
ou dano, ou mau uso de dados em razão fatos ocorridos fora de seu endereço de domínio,
mesmo que o usuário ou visitante tenha acessado através de link contido em nosso website.
Sempre que outras empresas ou organizações forem contratadas para prover quaisquer tipos de
serviços de apoio, sempre será exigida a adequação aos padrões desta política de privacidade.
A CLINICA DR. MARCIO DANTAS poderá utilizar de “cookies”(*) neste site, sendo que o usuário
pode, a qualquer instante, ativar em seu navegador mecanismos para informá-lo quando os
mesmos estiverem acionados, para que a seu desejo, possa aceitar ou evitar que sejam
coletados.
(*) Cookie: pequeno arquivo colocado em seu computador para rastrear movimentos dentro dos
websites.
Tendo em vista os cuidados e a possibilidade de alterações nesta política sem aviso prévio,
recomendamos a nossos usuários e visitantes frequentes, a verificação periódica desta política.
Quaisquer dúvidas ou questionamento ou reclamação acerca desta política, poderão ser feitas a
qualquer momento e pelas mais diversas formas de contato divulgados em nosso site.

