
 

 

 

Aviso de Privacidade 
 

Como parte das nossas operações diárias, necessitamos coletar dados 

pessoais de nossos clientes e potenciais clientes para fornecer nossos 
produtos e serviços alinhados aos valores, interesses e perfil de cada usuário. 

 
A privacidade de suas informações é de grande importância para você e para 

nós, além de termos como política sempre respeitar a confidencialidade da 

informação e a privacidade das pessoas.  
 

Este Aviso estipula como ocorre as operações de tratamento de dados 
pessoais ligadas direta ou indiretamente à DPO Saudável em conformidade 

com as leis e regulamentações vigentes. 
 

O nosso Aviso de Privacidade é regularmente revisada para assegurar a 
conformidade com novas leis, regulamentações e tecnologias, para que 

assim reflita qualquer mudança às nossas operações e práticas de negócio. 
 

Este Aviso de Privacidade aplica-se às atividades de tratamento da 
informação pessoal dos clientes e visitantes do grupo de WhatsApp. 

 
Considerações Gerais 

A DPO Saudável respeita a privacidade de todos os titulares de dados 

pessoais, estando, desta forma, comprometida a tomar todas as medidas 
possíveis para assegurar de maneira razoável a proteção dos dados pessoais 

coletados. Todas as informações são tratadas de acordo com as leis e 
regulamentações de proteção de dados aplicáveis. 

 
Procedimentos técnicos e organizacionais estão em vigor para garantir que a 

sua informação esteja sempre segura. Como parte destes procedimentos, 
regularmente treinamos e conscientizamos todos os nossos colaboradores 

sobre a importância da manutenção, salvaguarda e respeito da sua 
informação pessoal e consideramos a violação da privacidade dos dados 

pessoais algo muito sério, por isso monitoramos constantemente e prevemos 
medidas disciplinares apropriadas para eventuais descumprimentos. 

 
A DPO Saudável, especificamente, na condição de administradora do grupo, 

informa que a finalidade principal do mesmo é fornecer conteúdo informativo 

aos nossos clientes e potenciais clientes. Para tanto, coleta os seguintes 
dados pessoais: 

 
a) Nome; 

b) Telefone; 
c) Mensagens enviadas. 

 
 



 

 

Compartilhamento de dados pessoais 

Observados os critérios definidos neste Aviso, a DPO Saudável não 
divulgará dados pessoais dos seus clientes a uma terceira parte, exceto: 

 
a) para atendimento à medida necessária dentro dos termos das leis, regras 

ou regulações aplicáveis; 
b) perante a existência de obrigação de divulgação; 

c) por legítimo interesse que exija a divulgação;  

d) a pedido do cliente, mediante o seu consentimento; 
e) por regras estabelecidas pelo proprietário da plataforma (Meta), sobre as 

quais não temos gerencia. 
 

Esperamos que a Meta execute o processamento de forma a garantir o 
cumprimento com as obrigações legais, assumindo respeitar todos os direitos 

individuais de privacidade e cumpra com todas as leis relevantes de proteção 
de dados. 

 
Transferência internacional dos dados 

A DPO Saudável trata as suas informações pessoais em território nacional. 
O mesmo não podemos afirmar quanto ao WhatsApp. 

 
Segurança e privacidade dos dados pessoais 

A DPO Saudável implementa medidas protetivas razoáveis contra ameaças 

físicas, administrativas e técnicas para proteger suas informações pessoais 
de acesso, uso e divulgação não autorizados. Por exemplo, criptografamos 

ou anonimizamos informações pessoais confidenciais. O mesmo não 
podemos afirmar quanto ao WhatsApp. 

 
Armazenamento de informação pessoal e período de retenção 

A DPO Saudável deverá manter as suas informações pessoais durante o 
tempo necessário para cumprir com os fins para os quais as informações são 

tratadas. O mesmo não podemos afirmar quanto ao WhatsApp. 
 

Cancelamento o processamento da informação pessoal 
Se desejar que não realizemos mais o processamento da sua informação 

pessoal, basta sair do grupo que, automaticamente, para nós, seus dados 
pessoais são excluídos. O mesmo não podemos afirmar quanto ao 

WhatsApp. 

 
Aviso Legal 

A DPO Saudável não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados 
pessoais a que não tem acesso ou controle e que estejam a cargo do 

WhatsApp. Ficamos também isentos de responsabilidade diante do uso 
ilegal e não autorizado dessa informação como consequência de uso indevido 

ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta negligente ou maliciosa 
como consequência de atos ou omissões da sua parte ou de alguém 

autorizado em seu nome. 


