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Bem-vindo(a) à Política de Privacidade do Website da Fundação São Francisco Xavier 

e Fundação Educacional São Francisco Xavier. 

 

 

 

 

Esta política tem o objetivo de esclarecer aos usuários dos nossos websites 

como coletamos e tratamos dados pessoais neste ambiente de forma clara e 

objetiva, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 

13.709/2018). 

Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas nos nossos 

Websites, você declara que fez a leitura completa e atenta desta Política, que 

está plenamente ciente, conferindo, assim, sua livre e expressa concordância 

com os termos aqui estipulados, bem como sua utilização para os fins 

especificados.  

Se após a leitura deste documento você não concordar com qualquer termo, 

recomendamos que interrompa o acesso ao Website imediatamente.  
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1. QUE DADOS COLETAMOS E QUANDO COLETAMOS 

Quando você acessa nosso portal e entra em contato conosco de forma direta, 

podemos coletar alguns dados seus, conforme a tabela abaixo: 

 

Dados Coletados Finalidade Base Legal 

Nome, E-mail, Telefone e demais 
informações pessoais inseridas em 
seu contato.  

Entrar em contato com você 
quando recebemos uma 
mensagem pelo canal "Fale 
Conosco".  

Consentimento 

Nome, nome de terceiros pacientes, 
data, CPF do paciente, endereço do 
paciente, ID do paciente, IH do 
Paciente, telefone para contato e 
demais informações pessoais 
inseridas em seu contato.  

Atendimento pela nossa 
ouvidoria através do canal 
"Fale Conosco". 

Execução de contrato 
que temos com você ou 
com o paciente sob sua 
responsabilidade. 

Nome, E-mail, Telefone e 
informações pessoais inseridas em 
seu contato.  

Recebimento e 
encaminhamento interno de 
denúncias de violações de 
nosso Código de Conduta. 

Consentimento 

Nome, E-mail, Telefone, cargo e 
informações pessoais inseridas em 
seu contato e data pretendida para 
visita. 

Recebimento de solicitação 
de visita técnica 

Consentimento 

Nome, CPF, E-mail, Data de 
Nascimento, sexo, telefones, 
endereço e informações contidas em 
seu pedido médico.  

Elaboração de proposta de 
cirurgias, exames e/ou 
procedimentos e contato 
com você. 

Procedimentos 
preliminares a um 
contrato que teremos 
com você ou com o 
paciente sob sua 
responsabilidade. 

 

Podemos também utilizar os dados coletados para cumprir obrigações legais ou mesmo 

determinações judiciais. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, contate-nos. 

Nos casos descritos acima, a FSFX será considerada controladora desses dados. Isso 

quer dizer que utilizamos os seus dados pessoais para fornecer as funcionalidades de 

nosso site e somos responsáveis pelo cuidado dessas informações. 
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2. COMPARTILHAMENTO DE SEUS DADOS 

Podemos compartilhar seus dados pessoais nas seguintes hipóteses: 

• Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, 

sempre que houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem 

judicial;  

• De forma automática, em caso e alteração do nosso quadro societário, como 

no caso de fusão, aquisição ou incorporação; 

• Com parceiros fornecedores de serviços responsáveis pela administração, 

guarda e segurança desses dados; 

É possível que, ao compartilhar seus dados com nossos parceiros conforme descrito 

acima, seus dados sejam transferidos para servidores fora do país (cloud computing). 

Nesses casos, temos o cuidado de garantir que seus dados estejam seguros, seja por 

garantias contratuais oferecidas por nossos parceiros, seja por legislações 

reconhecidamente adequadas. 

 

3. TEMPO DE GUARDA DESSES DADOS 

Podemos manter seus dados conosco nas seguintes hipóteses: 

• Enquanto eles forem necessários para cumprir as finalidades descritas acima; 

• Enquanto durar uma obrigação legal ou regulatória que nos obrigue a manter os 

dados conosco; 

• Pelo prazo legal do possível ajuizamento de demandas por ou em face da FSFX. 

Se qualquer das hipóteses acima não mais justificar a manutenção desses dados, nós 

iremos apagá-los completamente ou alterá-los de forma que seja impossível para nós e 

nossos parceiros identificá-lo como titular do dado pessoal. 

 

4. SEGURANÇA DOS SEUS DADOS 

Nós da FSFX garantimos que cuidamos de seus dados por meio de medidas técnicas e 

operacionais adequadas, e exigimos o mesmo nível de excelência de nossos parceiros, 

mas é importante salientar que nenhum sistema é completamente seguro. Por isso, caso 

tome conhecimento de qualquer evento que possa colocar em risco dados 

disponibilizados na Plataforma, pedimos que entre em contato conosco. 

É muito importante que você saiba que a segurança de seus dados também é seu papel. 

Por isso, recomendamos que você sempre adote os seguintes cuidados: 

• Utilize equipamentos e conexões seguras, navegadores web, sistemas 

operacionais e antivírus atualizados; 

• Não compartilhe dados enviados à FSFX em outros sites, nós não lhe 

solicitaremos outros dados fora de nossos canais de contato oficiais.  

• Caso você se comunique conosco por e-mail, fique atento ao domínio web 

utilizado. 
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5. SEUS DIREITOS 

Você tem os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais: 

• Solicitar uma cópia de seus dados pessoais mantidos em nossa base de dados. 

• Solicitar que os seus dados sejam corrigidos se estiverem imprecisos ou 

desatualizados. 

• Solicitar que seus dados pessoais sejam excluídos. 

• Solicitar a anonimização bloqueio ou eliminação de dados excessivos ou 

tratados de forma contrária à lei. 

• Solicitar a portabilidade para outros fornecedores de produtos e serviços 

semelhantes, nos termos do órgão regulamentador. 

• Eliminação de dados tratados com base no seu consentimento. 

• Retirar qualquer consentimento para o processamento de dados pessoais a 

qualquer momento, sendo informado das consequências. 

 

Em caso de dúvida sobre seus direitos de privacidade, ver item 8 desta política. 

 

6. ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA 

 
Você reconhece o direito da FSFX e FESFX em alterar o teor desta Política a qualquer 
momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e 
conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente. 
Cabe a você verificá-la sempre que efetuar o acesso aos websites ou utilizar nossos 
serviços. 
Ocorrendo atualizações neste documento e que demandem nova coleta de 
consentimento, você será notificado quando acessar o website. 
 

7. LEI APLICÁVEL E FORO 

Sempre que a legislação permitir, a lei aplicável a esta Política de Privacidade serão as 

leis da República Federativa do Brasil e o foro para discussão de quaisquer demandas 

originadas deste documento será o foro da comarca de Ipatinga – MG, em prejuízo de 

qualquer outro, por mais privilegiados que o sejam.  

 

8. DÚVIDAS ESCLARECIMENTOS 

Se mesmo após a leitura atenta deste documento você ainda tiver dúvidas ou precisar 

de algum esclarecimento, estamos à disposição por meio do e-mail dpo@fsfx.com.br. 

mailto:dpo@fsfx.com.br

