Política de Privacidade
Não coletamos , utilizamos, armazenamos, fornecemos e divulgamos nenhum dado pessoal
e/ou empresarial pertencente àqueles que utilizam o Sistema Integrado Datasort – GECLIM. A
seguir, seguem nossas considerações:

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A presente Política de Privacidade contém informações sobre o uso e proteção dos dados
pessoais (dos pacientes) e empresariais (empresa contrfatante) dos usuários do sistema
integrado Datasort – GECLIM, com a finalidade de demonstrar absoluta transparência quanto
ao assunto.
Esta Política de Privacidade aplica-se a todos os usuários do Sistema Integrado Datasort –
GECLIM e integra o Termo de Consentimento do Sistema Integrado Datasort - GECLIM.
O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (Lei 13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) (e o Regulamento da UE n.
2016/6790). Ainda, o documento poderá ser atualizado em decorrência de eventual
atualização normativa, razão pela qual solicitamos aos usuários consultá-lo periodicamente.

2. DADOS SENSÍVEIS
Não serão coletados dados sensíveis da empresa usuária e/ou os dados sob responsabilidade
da mesma, definidos nos arts. 11 e seguintes da Lei de Proteção de Dados. Assim, não haverá
coleta de dados 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.

3. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM TERCEIROS
Os dados da empresa usuária e/ou os dados sob responsabilidade da mesma não são
compartilhados com terceiros.
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4. COMO RECOLHEMOS OS DADOS PESSOAIS DA EMPRESA USUÁRIA
Os dados sob responsabilidade da empresa usuária (dos pacientes) não são recolhidos pela
Datasort Informática Ltda. Os dados da empresa com direito de uso do sistema integrado
Datasort – GECLIM (contratante), são guardados em contrato padrão celebrado entre as
partes.

5. QUAIS DADOS DA EMPRESA USUÁRIA SÃO RECOLHIDOS
Os dados da empresa com direito de uso do sistema integrado Datasort – GECLIM
(contratante), são guardados em contrato padrão celebrado entre as partes.

6. PARA QUE FINALIDADES UTILIZAMOS OS DADOS PESSOAIS (DOS PACIENTES)
ARMAZENADOS NO SISTEMA INTEGRADO DATASORT -GECLIM
Os dados pessoais (de pacientes) armazenados no Sistema Integrado Datasort – GECLIM pela
empresa usuária (contratante), não são utilizados pela DATASORT INFORMÁTICA LTDA.

7. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar a Política de Privacidade a qualquer momento, então, é
recomendável que a empresa usuária sistema integrado Datasort – GELCIM, consulte-a com
frequência.

8. JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado
integralmente o Direito Brasileiro. Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da
cidade de São Paulo.
As dúvidas e/ou esclarecimentos, poderão ser encaminhadas através do e-mail
suporte@datasort.com
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