TERMO DE RESPONSABILIDADE DIANTE DA CESSÃO DAS BASES DE
DADOS NOMINAIS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIADOS
PELA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Pelo presente instrumento, na qualidade de responsáveis pela guarda e uso
da(s) base(s) de dados do ___________(1)____________________,
assumimos as seguintes responsabilidades;
a) Utilizar esta(s) base(s) de dados única e exclusivamente para as finalidades
descritas ao final deste documento;
b) Guardar sigilo e zelar pela privacidade dos indivíduos relacionados/listados
nesta(s) base(s) de dados;
c) Não disponibilizar, emprestar ou permitir a pessoas ou instituições não
autorizadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde o
acesso à esta(s) base(s) de dados;
d) Não divulgar, por qualquer meio de comunicação, dados ou informações
contendo o nome dos indivíduos ou outras variáveis que permitam a
identificação do indivíduo e que afetem assim a confidencialidade dos dados
contidos nesta(s) base(s) de dados;
e) Não praticar ou permitir qualquer ação que comprometa a integridade
desta(s) base(s) de dados;
f) Não utilizar isoladamente as informações contidas nesta(s) base(s) de dados
para tomar decisões sobre a identidade de pessoas falecidas/nascidas, para
fins de suspensão de benefícios ou outros tipos de atos punitivos, sem a devida
certificação desta identidade em outras fontes.
Desta
forma,
o(a)
___________(2)____________assume
total
responsabilidade pelas consequências legais pela utilização indevida desta(s)
base(s) de dados, por parte de servidores desta instituição ou por terceiros.
1-Sistema de Informação, período e Unidade da Federação/Município.
Sistema
de Período
Informação
(ano)

Abrangência
(UF)

(3)

(4)

(4)

.
.
.

2-Detalhamento dos dados que serão utilizados pelo solicitante.

____(5)__________________________________________________
3-Declaramos que esta(s) base(s) de dados será(ão) utilizada(s) única e
exclusivamente para as seguintes finalidades:
______(6)________________________________________________
4-Descrever aspectos metodológicos do trabalho a ser realizado com a(s)
base(s) de dados que justifique a necessidade de informações de identificação
individual:
_______(7)_______________________________________________
Brasília, __ de ________ de 20__.
Técnico(s) Responsável(is) pelo uso e guarda da(s) base(s) de dados
solicitada(s): (8)
Nome: __________________________________________________
RG________________________CPF__________________________
Assinatura: _______________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Instituição: ________________________________________________
Responsável legal (nome): ___________________________________
RG:_______________________CPF: __________________________
Assinatura:________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________

