
 

 

Política de Privacidade e Termos de Uso 

Esta política de privacidade descreve como DPO Saudável procede, recolhe, usa e 

compartilha alguns dados pessoais quando o website https://dposaudavel.com é 

acessado. Por favor,  leia as informações abaixo cuidadosamente para que possa 

entender como lidamos com seus dados pessoais e como os tratamos. 

Tanto a Política de Privacidade quanto os Termos de Uso se aplicam a todos os usuários 

que acessam e visitam nosso website. Agimos na qualidade de controlador desses dados 

de acordo com a legislação federal e com as normas internacionais de segurança da 

informação. 

1- Tratamento de dados pessoais 

 

1.1- Coleta 

Coletamos os seguintes dados pessoais, que são fornecidos expressamente pelos 

usuários, ao utilizar nosso website: 

• Nome 

• Endereço de e-mail 

• Número de Telefone 

• Mensagem de contato 

- Quando o usuário utiliza o formulário de contato; 

- Quando o usuário entra em contato por meio de aplicativos de mensagens, chats, 

ligações telefônicas, vídeo-chamadas ou outra via; 

- Quando o usuário se cadastra para receber boletins, descontos e materiais como 

infográficos, e-books, pesquisas, estudos de casos e planilhas, entre outros conteúdos; 

- Quando o usuário agenda uma reunião, consulta ou demonstração de nossos produtos 

e serviços; 

1.1.1-  Cookies 

Cookies são pequenos arquivos de dados armazenados no disco rígido do seu 

computador, ou dispositivo móvel no seu browser. Podemos usar tanto cookies (que 

expiram depois de fechar o browser) como cookies sem data de expiração ( que ficam 

no seu computador, ou dispositivo móvel até que você os apague) para fornecer-lhe 

uma experiência mais pessoal e interativa no nosso website.  

O nosso website utiliza os seguintes cookies: 

Essenciais ou necessários: são necessários para fornecer os serviços disponíveis no 

nosso website, para que você seja capaz de utilizar algumas das suas funcionalidades. 

Sem estes cookies muitos dos serviços disponíveis no nosso website poderão não 

funcionar corretamente, e só usamos estes cookies para providenciar-lhe um bom 

serviço. 

https://dposaudavel.com/


 

 

Análise e performance: servem para recolher a informações sobre o tráfego do nosso 

website, não identificando nenhum usuário. Inclui o número de visitantes, os websites 

que indicam o nosso, as páginas que os usuários visitam e outras informações similares. 

Estas informações são úteis para melhorar e monitorar a atividade do nosso website. 

Nós utilizamos o Google Analytics com este propósito. Google Analytics utiliza os seus 

próprios cookies.  

Informação sobre os cookies do Google Analytics em: 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. 

Saiba mais como o Google protege os seus dados em: 

 https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  

Redes sociais: estes cookies são utilizados quando você partilha informação nas redes 

sociais, ou de alguma forma tem acesso aos nossos conteúdos através das redes sociais 

como o Facebook, Twitter ou Instagram. 

Adotamos a solução da AdOpt (https://goadopt.io) para o gerenciamento de nossa 

Política de Cookies, com práticas adequadas de opt-in e opt-out. 

1.1.1.1-     Desabilitando os cookies 

Você pode remover, ou rejeitar cookies através das configurações do browser. Para 

fazer isso recomendamos que siga as instruções no menu Ajuda do seu browser. 

A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas 

ferramentas e funcionalidades do website, comprometendo seu correto e esperado 

funcionamento prejudicando sua experiência de navegação,  e, assim, recomendamos 

que não acesse o nosso website. 

1.2-  Finalidades 

- Para entrar em contato com nosso atendimento ao cliente; 

- Para enviar materiais informativos e conteúdos educativos; 

- Para comunicar ofertas, anúncios e promoções; 

- Para que nossos colaboradores possam entrar em contato via e-mail, telefone, chat e 

mensagens de texto para fazer pesquisas e/ou apresentar produtos e serviços. 

- Para enviar mensagens relativas ao suporte ou serviços, como alertas, notificações e 

atualizações; 

- Para enviar lembretes e notificações de reuniões e eventos; 

- Para cumprir com nossas obrigações legais, regulatórias e fiscais. 

Outras informações que recolhemos, automaticamente, ao visitar o nosso website: IP,   

tipo de navegador, idioma do navegador, resolução do monitor, tempos de acesso e 

informações sobre o seu uso e ações no nosso website. Recolhemos essas informações 

usando cookies. 

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://goadopt.io/


 

 

1.3- Websites de terceiros 

O nosso website poderá conter links de terceiros. Esta Política não cobre as Políticas de 

privacidade de terceiros. Estes websites de terceiros tem as suas próprias políticas de 

privacidade e  não aceitamos qualquer responsabilidade sobre esses websites, suas 

funções, ou políticas de privacidade. Por favor leia as políticas de privacidade destes 

websites de terceiros antes de submeter qualquer informação. 

1.4- Transferência internacional 

Os dados pessoais que recolhemos de você, quando preenche formulário da JivoChat 

(www.jivochat.com.br) poderão ser transferidos e processados fora do Brasil. Nós 

iremos tomar todas as medidas necessárias para assegurar que os seus dados são 

tratados da forma mais segura e de acordo com as nossas políticas. 

1.5- Retenção 

Os dados pessoais coletados através do website são armazenados e utilizados pelo 

período de tempo que for necessário para atingir as finalidades elencadas neste 

documento e que considere os direitos de seus titulares, os direitos do controlador do 

website e as disposições legais ou regulatórias aplicáveis. 

Uma vez expirados os períodos de armazenamento dos dados pessoais, eles podem vir 

a ser removidos de nossas bases de dados ou anonimizados, salvo nos casos em que 

houver a possibilidade e/ou a necessidade de armazenamento em virtude de disposição 

legal ou regulatória. 

Caso haja solicitação do Usuário, os dados poderão ser apagados antes desse prazo. No 

entanto, pode ocorrer de os dados precisarem ser mantidos por período superior, por 

motivo de lei, ordem judicial e outros interesses legítimos. Findo o prazo e a necessidade 

legal, serão excluídos com uso de métodos de descarte seguro. Ressaltamos que os 

dados poderão continuar armazenados se houver alguma justificativa legal ou 

regulatória, ainda que tenha se exaurido a finalidade para a qual os dados tenham sido 

coletados e/ou tratados. 

Os dados são armazenados de forma contínua enquanto o usuário tiver uma conta ativa 

em nosso website e/ou continuar utilizando, navegando, interagindo, comunicando-se 

e mantendo algum tipo de relação ou contato conosco. Uma vez finalizado o tratamento 

e/ou a relação com o usuário, observadas as disposições desta seção, os dados são 

apagados. 

1.6- Crianças ou adolescentes 

Apesar de nosso website não conter nenhum material não recomendado, ele não é 

destinado para crianças abaixo dos 18 anos. Se um pai  ou um responsável verificar que 

um menor forneceu dados pessoais no nosso website sem o seu consentimento, deverá 

contactar-nos imediatamente. Nós iremos apagar todos esses dados o mais rápido 

possível. 

 

http://www.jivochat.com.br/


 

 

1.7- Dados sensíveis 

Não fazemos o tratamento de qualquer tipo de dado pessoal sensível. 

1.8- Bases legais 

Nós tratamos os dados pessoais de nossos usuários mediante os seguintes fundamentos 

legais, que justificam o tratamento de dados: 

1.8.1-  Consentimento do Titular 

Ao utilizar este website, solicitar serviços e/ou fornecer informações pessoais o usuário 

está consentindo com a presente política de privacidade. 

Determinadas operações de tratamento de dados pessoais realizadas em nosso website 

dependerão da prévia concordância do usuário, que deverá manifestá-la de forma livre, 

informada e inequívoca. 

O usuário, ao visitar este website, entrar em contato, ao cadastrar-se e/ou ao realizar 

qualquer tipo de interação conosco, manifesta conhecer a presente política e pode 

exercer seus direitos de cancelar seu cadastro, atualizar seus dados pessoais e garante 

a veracidade das informações por ele disponibilizadas. 

O usuário poderá revogar seu consentimento a qualquer momento e solicitar a exclusão 

de seus dados, sendo que, não havendo hipótese legal que permita ou que demande o 

armazenamento de dados, os dados fornecidos mediante consentimento serão 

excluídos. 

1.8.2-  Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador 

Algumas operações de tratamento de dados pessoais, sobretudo o armazenamento de 

dados, serão realizadas para que possamos cumprir obrigações previstas em lei ou em 

outras disposições normativas aplicáveis às nossas atividades. 

1.8.3-  Execução de contrato 

Para a execução de contrato de prestação de serviços, eventualmente firmado entre o 

website o usuário, poderão ser coletados e armazenados outros dados relacionados 

e/ou necessários a sua execução, incluindo o teor de eventuais comunicações tidas com 

o usuário. 

1.9- Direitos do Usuário 

O usuário do website possui os seguintes direitos, conferidos pela Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais: 

Confirmação da existência de tratamento; - Acesso aos dados; - Correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; 

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 

em desconformidade com o disposto na lei; 



 

 

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; 

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nos 

casos previstos em lei; 

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 

compartilhado de dados; 

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da negativa; 

Revogação do consentimento. 

É importante destacar que, nos termos da LGPD, não existe um direito de eliminação de 

dados tratados com fundamento em bases legais distintas do consentimento, a menos 

que os dados sejam desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o 

previsto na lei. 

1.9.1-  Como o titular pode exercer seus direitos 

Os titulares poderão exercer seus direitos a partir do envio de mensagem para nosso 

Encarregado de Proteção de Dados Pessoais. As informações necessárias estão na seção 

"Como entrar em contato conosco" desta Política de Privacidade. 

Para garantir que o usuário que pretende exercer seus direitos é, de fato, o titular dos 

dados pessoais objeto da requisição, poderemos solicitar documentos ou outras 

informações que possam auxiliar em sua correta identificação, a fim de resguardar 

nossos direitos e os direitos de terceiros. Isto somente será feito, porém, se for 

absolutamente necessário, e o requerente receberá todas as informações relacionadas. 

1.10- Segurança 

A segurança e proteção de dados pessoais e das informações do DPO Saudável é uma 

prioridade para nós. São estabelecidos processos e controles para prevenção, detecção 

e resposta a incidentes e proteção dos seus dados de acessos e usos não autorizados, 

garantindo a gestão do risco de segurança, inclusive cibernética, e a construção de um 

alicerce robusto de segurança. 

Consideramos que a informação deve ser protegida independentemente de onde ela 

esteja, seja em um prestador de serviço ou em uma unidade internacional, ou em 

parceiro, em todo o seu ciclo de vida, desde o momento que ela é coletada, passando 

pelo processamento, transmissão, armazenamento, análise e seu descarte. 

Cuidamos dos dados, seguindo padrões rígidos de segurança e confidencialidade, para 

fornecer aos nossos usuários e clientes um ambiente seguro e confiável. Usamos 

ferramentas e tecnologias para manter a integridade e confidencialidade das 

informações e protegê-las de acessos não autorizados. 

 



 

 

1.10.1-   Incidente de segurança 

Caso ocorra qualquer tipo de incidente de segurança que possa gerar risco ou dano 

relevante para qualquer de nossos usuários, comunicaremos os afetados e a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados acerca do ocorrido, em conformidade com o disposto 

na Lei. 

1.11- Como entrar em contato conosco  

Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados 

pessoais que tratamos, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados 

Pessoais, Arthur Klatt, por algum dos canais abaixo: 

➢ e-mail: contato@dposaudavel.com 

➢ Telefone: +55 (51) 98405-6969 

 

1.12- Atualização 

Lembramos que a Política de Privacidade, bem como os Termos de Uso poderão ser 

atualizados a qualquer momento por razões legais, pelo uso de novas tecnologias e 

funcionalidades e sempre que o DPO Saudável entender que as alterações são 

necessárias. Ao continuar a acessar nosso website após as alterações, você concorda 

com as mesmas. 

Última atualização: fevereiro de 2021 

 

mailto:contato@dposaudavel.com

