DO OBJETIVO DA POLITICA DE PRIVADADE:
O objetivo da política de Privacidade é informar os titulares sobre o
tratamento dos seus dados pessoais, a fim de manter uma relação
transparente e honesta com seus usuários.
A
presente
Política
de
Privacidade é voltada a clientes, funcionários, colaboradores ou fornecedores
da Frei Gaspar e ao público em geral, engloba de maneira básica, as formas
que tratamos os dados pessoais dos envolvidos.

DA ABRANGÊNCIA
Esta Política de Privacidade abrange toda a empresa, seus fornecedores
terceirizados e clientes.

DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
A FREIGASPAR MEDICINA DIANGNOSTICA atua em São Bernardo do Campo
há mais de 40 anos como clínica de diagnóstico por imagem, sempre
obedecendo as regras de excelência e qualidade nos atendimentos conforme
determinação dos órgão competentes da área de saúde.
DOS DADOS UTILIZADOS
Para o desempenho de suas atividades, a FREI GASPAR utiliza dados pessoais
e sensíveis.
Dados pessoal: É toda informação à relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável, conforme dispõe o art. 5º, I, da Lei Geral de Processamento
de Dados, LGPD).

Art. 5º, I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa
natural identificada ou identificável;

Dado sensível: É toda informação que isolada ou combina, possa causar
constrangimentos ao titular, a LGPD em seu artigo 5º, II, traz alguns
exemplos.
Art 5º, II - Dado pessoal sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”.
Os Clientes são livres para recusarem a fornecer dados
pessoais, entendendo que os mesmos pode impossibilitar o
fornecimento de alguns serviços solicitados.

DA FORMA COMO UTILIZAMOS OS DADOS COLETADOS
Os dados coletados tem a finalidade principal o estabelecimento de vínculo
contratual ou a gestão, administração, prestação, ampliação e a melhoria dos
serviços ao Titular, adequando as preferências do cliente e a criação de novos
produtos a serem ofertados.
Os dados pessoais poderão ser tratados, quando necessário para o
cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

DO USO COMPARTILHAD ODE DADOS DA SAÚDE
Os dados são compartilhados com operadores e fornecedores de serviços
essenciais para a atividade desenvolvida pela clínica FREI GASPAR. Bem como
demais autoridades/órgãos governamentais em decorrência de obrigações
legais ou regulatória.

DE QUE FORMA MANTEMOS OS DADOS SEGUROS
A FREI GASPAR utiliza meios de segurança legalmente requeridos para
preservar a privacidade dos dados pessoais coletados. Dessa forma,
adotamos diversas precauções sempre em observância as diretrizes de boas
práticas de atendimento.
Em conjunto com os envolvidos pela segurança são adotadas medidas
institucionais, visando a proteção de dados pessoais, de modo a manter a
estrutura e um programa de governança em privacidade aplicado as
atividades desenvolvida pela empresa, sendo tais medidas constantemente
atualizadas.

DA FORMA RETENÇÃO DA INFORMAÇÃO
Visando a proteção e a privacidade dos Titulares, os dados pessoais tratados
pela FREI GASPAR serão eliminados automaticamente quando deixarem se
ser úteis para os fins as quais foram coletados, ou ainda quando o TITULAR
solicitar sua eliminação, exceto se a sua manutenção for autorizada
expressamente por l ei ou regulação aplicável.
As informações poderão ser conservadas para o cumprimento de obrigação
legal ou regulatória, transferência a terceiro, desde que respeitados os
requisitos de tratamento de dados e uso exclusivo da FREI GASPAR, inclusive
para o exercício de seus direitos em processos judiciais ou administrativos.

DAS POSSIVEIS ALTERAÇÕES À POLITIICA DE PRIVACIDADE

A FREI GASPAR se reserva no direito de fazer alterações da Política de
Privacidade a qualquer tempo, sempre que entender pertinente.
Para constante atualização sugere-se que acesse frequentemente nossa
Política de Privacidade para estar ciente de qualquer modificações.

CONTATO PARA DÚVIDAS
Qualquer dúvida sobre nossa Política de Privacidade ou sobre o
processamento de dados, temos nosso canal de comunicação através do email: privacidade@freigaspardiagnostico.com

