
 
  

1 

 

 

TERMO E CONDIÇÕES DE USO 

 

Bem-vindo ao Sistema de Informação em Saúde Silvestre 

Agradecemos sua contribuição. Este Sistema faz parte do Centro de Informação em Saúde Silvestre, 

gerenciador do Sistema de Informação em Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo Cruz, com objetivo de 

colher informações em campo sobre animais silvestres no território brasileiro e, a partir deles, 

desenvolver modelos de alerta e previsão de agravos à saúde silvestre com potencial acometimento a 

humanos. 

Ao usar este Sistema o Usuário estará concordando com este Termo de Uso, conforme abaixo descritos. 

Leia-os com atenção. 

 

Usuário: 

 O Usuário é o único responsável pela veracidade, integridade, legalidade e correção das 

informações registradas no Sistema de Informação em Saúde Silvestre - SISS.  

 O Usuário deverá utilizar equipamento próprio para acesso ao Sistema. A Fiocruz não se 

responsabiliza por qualquer impossibilidade de acesso ou mesmo por incompatibilidade com 

qualquer equipamento, sistema utilizado pelo Usuário ou configuraçõe s de software e 

hardware.  

 A seleção de provedor e/ou outro meio de acesso à Internet e o os custos inerentes são 

unicamente de responsabilidade do usuário. 

 O Usuário concede à Fiocruz o direito de usar e processar as informações registradas no 

Sistema. 

 O Usuário concede à Fiocruz o direito de divulgar publicamente informações e resultados de 

análises obtidas a partir do conjunto de dados registrados.   

 O Usuário se compromete a manter íntegras as informações produzidas pelo SISS em suas 

publicações, citando o Sistema como fonte.   

 O Usuário deverá solicitar autorização à Fiocruz, sempre que desejar acessar outros dados. 

 O Usuário deverá se cadastrar, ainda que sem a obrigatoriedade de identificação nominal.  

 

 Centro de Informação em Saúde Silvestre – CISS 

 O CISS não divulgará toda ou qualquer informação relativa aos dados pessoais cadastrados no 

Sistema, exceto os expressamente autorizados pelo Usuário. 

 O CISS repassará os registros de informações do Usuário a outros, somente com sua expressa 

autorização. 

 O CISS utilizará as informações registradas pelo Usuário somente para os objetivos a que se 

propõe o Sistema. 

 O CISS garantirá a autoria do Usuário sobre cada registro. 

 Quando autorizado, o CISS divulgará o nome do Usuário na página web do CISS/SISS - seção de 

Colaboradores.  

 

 Declaro que li e concordo com este termo. 


