Última atualização: Novembro de 2021.
Bem-vindo(a) à Política de Privacidade
DRA. ANA CAROLINA ANTUNES
LEIA COM BASTANTE ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO
1) Por que temos uma Política de Privacidade?
Nossa Política de Privacidade tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a proteção de
dados, o tratamento, o compartilhamento e a eliminação de dados. Aqui nós explicamos quais
informações coletamos, se coletamos e por que as coletamos, além disso, explicamos como
usamos essas informações, especialmente a você, titular dos dados coletados por nós,
profissionais do ramo da advocacia.
Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal nº 12.965 de 23
de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e com o Regulamento UE n. 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais - RGDP).
Ressaltamos ainda que esta Política de Privacidade poderá ser atualizada em decorrência de
eventual atualização da legislação, razão pela qual convidamos você, titular dos dados e usuário
do site a consultar periodicamente esta seção.

2)
Antes mesmo de adentrarmos em nossa Política, explicamos aqui alguns dos termos mais
importantes para que você compreenda nossa Política de Privacidade integralmente, sendo eles:

⮚

Titular do dado: é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que
são objeto de tratamento;

⮚

Dado pessoal: trata-se da informação relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável (Exemplos: nome, RG, CPF, e-mail, endereço, etc.);
Dado sensível: são todos os dados que, devido à sua sensibilidade natural, podem levar
a questões discriminatórias em face de seu titular, sendo eles: 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;

⮚

⮚

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a
quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

⮚

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
Agentes de tratamento: o controlador e o operador;
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

⮚
⮚

⮚

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o
titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade
determinada;

⮚

Eliminação: exclusão de dados ou de conjunto de dados armazenados em
banco de dados, independentemente do procedimento empregado.

3)

Quem somos?

Médica formada pela Universidade de Mogi das Cruzes em 2004, com especialização em
dermatologia pela Universidade de Mogi das Cruzes em 2007. Título de especialista em
dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Pós graduação lato sensu em
dermatocosmiatria pela Faculdade de Medicina Fundação ABC/ SP em 2010. Curso de extensão
em Tricologia e unhas pela UMC em 2015/2016.
4) Finalidade da coleta.
Nós coletamos e tratamos todos os dados pessoais fornecidos por você. Temos o cuidado para
que os dados pessoais coletados sejam estritamente necessários e adequados para atingir uma
finalidade legítima, sobretudo para prestação do serviço contratado.
5) Dados e autorizações que coletamos em nosso site.
Você não é obrigado a conceder informações para acessar nosso site. Quando você visita o site
https://draanacarolinaantunes.com.br/, não coletamos quaisquer informações do titular de
dados. Da mesma forma, quando você visita nosso Instagram e Facebook, não coletamos
quaisquer informações e nem dados, porém você, por livre e espontânea vontade poderá enviar
alguma mensagem e informar algum dado pessoal.

6) Forma de Coleta dos dados.
Os dados dos titulares (pacientes) são coletados via termo de consentimento, seja de forma
presencial ou através da telemedicina, inseridos no sistema que a empresa utiliza chamado de
Medicina Direta.
7) Fundamento legal para o tratamento dos seus dados pessoais.
A legislação que permite e controla esse ato é a Lei 13.709/2018, ou a Lei Geral de Proteção de
Dados.
Com o advento da respectiva Lei, apenas podemos tratar seus dados pessoais para as finalidades
que indicamos, as quais se amoldam às seguintes autorizações legais:
⮚ Termo de Consentimento paciente, crianças e adolescentes e responsável legal para
consultas, procedimento médico;
⮚ Execução do contrato, ou de procedimentos preliminares para relacionados ao
contrato do cliente, que é o titular dos dados (inciso V do artigo 7º da Lei nº
13.709/18);
⮚ Obrigação legal ou regulatória (inciso II do artigo 7º da Lei nº 13.709/18);
8) Direitos dos Titulares de Dados:
Em nosso site garantimos aos titulares dos dados os seguintes direitos, em conformidade com o
artigo 18 da LGPD:

⮚

⮚

Confirmação

Portabilidade
Compartilhamento

⮚

Revogação

Acesso

Correção

Eliminação

Reclamação

Oposição
9) Uso de Cookies em nosso site:
Cookies são pequenos arquivos de texto inseridos no seu navegador (Chrome, Mozilla, Internet
Explorer, etc.) ou dispositivo, enviados pelo site ao computador do usuário e que nele ficam
armazenados, com informações relacionadas à navegação do site.
Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo navegador do
usuário para que a plataforma que gerencia o site possa lê-las posteriormente.

Os Cookies usados em nossa plataforma web tem as seguintes funções:
⮚ Cookies estritamente necessárias: essenciais para o funcionamento e operacionalização
do site.
⮚ Cookies de desempenho: Fornecem informação estatística do uso do site, ou seja,
análise da web.
Os objetivos centrais para o uso de Cookies no nosso Site é aprimorar a análise de fluxo de
dados, para, por exemplo, reconhecer a quantidade de acesso e o tipo de interação dos usuários
com os nossos recursos, bem como possibilitar as funcionalidades do próprio site.
Através deste site, você poderá ainda acessar plug-ins das redes sociais do Facebook e
Instagram, Ainda, há link de acesso ao whatsapp. Ao acessar tais plug-ins, os cookies utilizados
são de sessão, que permitem que os usuários sejam reconhecidos dentro de um site e são
excluídos ao sair do site ou fechar o navegador.
10) Segurança.
Nós dispomos de medidas de segurança em âmbitos físico, eletrônicos e administrativos, que
protegem as suas informações. Além disso, dispomos de uma Política de Proteção de Dados
para que nossos colaboradores não tenham acesso às informações pessoais, de modo que dados
pessoais permaneçam sempre sem segurança.
11) Mudanças nesta Declaração.
A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em: 30/11/2021.
Dessa forma, convida-se o usuário a consultar periodicamente esta página para verificar as
atualizações.
Ao acessar o site após eventuais modificações, o usuário demonstra sua concordância com as
novas normas. Caso discorde de alguma das modificações, deverá interromper, imediatamente,
o acesso ao site e apresentar a sua ressalva ao nosso e-mail de contato disponibilizado nesta
Política de Privacidade.
12) Prazo de armazenamento de dados:
Os dados dos clientes permanecerão em nosso banco de dados até que ocorra a prescrição de
eventual ação de cobrança, prestação de contas ou de responsabilidade civil, tendo como base
legal o inciso II do artigo 7º da LGDP e o Código de Ética Médica.
13) Encarregado de Dados:
Durante o período de armazenamento haverá um responsável exclusivo pelos dados, nos termos
do art. 41 da Lei de Proteção de Dados. Esta pessoa irá responder pelos dados, caso haja
necessidade de apresentá-los para autoridade competente.
O encarregado de Proteção de Dados é a Dra Ana Carolina Antunes, telefone: (11) 95327-5827,
e-mail: dermato@draanacarolinaantunes.com.br.

14) Legislação e foro competentes.
Essa Política de Privacidade será regida, interpretada e executada de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil, sendo competente o Foro da comarca da cidade de Mogi das
Cruzes, no Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do Site, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
15) Considerações finais:
A Dra. Ana Carolina Antunes respeita a sua privacidade. Quando se conectam a nós, queremos que

nossos pacientes saibam que seus dados pessoais estão em segurança. Assim como nós nos
dedicamos em levar-lhes uma experiência virtual fácil e segura.
Ainda assim, caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco através do
e-mail dermato@draanacarolinaantunes.com.br.

Teremos prazer em ajudar no que for preciso.
Agradecemos por dispor deste valioso tempo para ler nossa Política de Privacidade!

