
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO 
CLINIA 

 
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) veio para proteger os direitos             
fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da           
personalidade de cada indivíduo e dispõe sobre o tratamento de dados           
pessoais, englobando um amplo conjunto de operações efetuadas em meios          
manuais ou digitais. 

Comprometida em proteger dados de seus usuários, a CLINIA implementa sua           
política de privacidade baseada na preservação dos direitos fundamentais de          
inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada,           
permitindo o controle e proteção de dados pessoais e íntimos, permitindo a            
liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, criando           
um cenário de segurança jurídica por meio de regras claras e válidas e com              
isso contribuindo para a preservação dos direitos humanos, do livre          
desenvolvimento da personalidade, da dignidade e o exercício da cidadania. 

Visa também esclarecer a forma como coleta, usa, armazena e compartilha 
seus dados. 

A aceitação da Política de Privacidade precede e é condição para a coleta de              
dados no ato do cadastramento e bem assim para acessar nossos serviços.            
Caso não concorde com esta Política, nos informe as razões de sua            
discordância para que possamos esclarecê-las ou melhorá-las. 
  
A presente Política está dividida da seguinte forma para facilitar a sua            
compreensão: 
  
1.  Quais são as fontes de dados pessoais? 
2.  Quais são as Bases Legais para coleta dos dados? 
3.  Finalidades para o uso das informações 
4.  Tratamento e compartilhamento dos dados 
5.  Quais são os direitos dos titulares de dados? 
6.  Por quanto tempo os dados serão armazenados? 
7. Como funciona a Segurança da Informação no Clinia? 
8.  Links externos em sites de nossos clientes 
9.  Conformidade com esta Política de Privacidade 
10.Mudanças na Política de Privacidade 
  
1. Quais são as fontes de dados pessoais? 

Você nos fornece diferentes tipos de informações para que a CLINIA possa            
oferecer serviços, produtos e funcionalidades. A CLINIA terá informações sobre          
você somente se (a) você tiver fornecido as informações por conta própria            
diretamente ao CLINIA, por meio de nosso site, ao realizar seu cadastro; A             
seguir descrevemos os diversos cenários que se enquadram em cada uma           
dessas três categorias e as informações coletadas em cada um. 

As informações que você nos fornece 



i.    Inscrição de conta: quando você se inscreve em uma conta para acessar            
um ou mais de nossos serviços, solicitamos informações como seu nome,           
número de contato, número de registro profissional, endereço, telefones,         
endereço de e-mail, experiências profissionais, área de atuação profissional,         
cargo, dentre outros. 

ii.   Registros de eventos e outros formulários enviados: nós registramos as           
informações que você envia quando você (i) se inscreve como profissional da            
saúde, (ii) se inscreve em boletim informativo ou qualquer outra lista de            
correspondência, (iii) envia um formulário para solicitar suporte ao cliente ou           
entrar em contato com a CLINIA para qualquer outra finalidade.(iv) registra           
informações de seu currículo profissional, experiência profissional, e de         
formação técnica, (v) carrega conteúdo ou envia, por qualquer outro modo,           
dados para o nosso site. 

iii.    Interações com a CLINIA: podemos gravar, analisar e usar suas interações           
conosco, incluindo conversas por e-mail, telefone e chat com profissionais de           
recrutamento e seleção, vídeos e declarações, para melhorar nossas         
interações com você e outros clientes. 

iv.   Comentários, conclusões e apontamentos registrados pelo usuário        
empresa/cliente no perfil do usuário candidato durante o processo de seleção. 

A coleta dos referidos dados é realizada pelos sistemas próprios do site, que             
atualizaram suas políticas em conformidade com a legislação brasileira e          
especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.853/2019. É da             
exclusiva responsabilidade do usuário prestar unicamente informações       
corretas, verdadeiras, autênticas, completas e atualizadas, bem como zelar         
pelo sigilo de sua senha de acesso, não divulgando-a a terceiros. 

Informações que coletamos automaticamente 

i.   Informações de navegadores, dispositivos e servidores: quando você visita          
nossos sites, coletamos informações que os navegadores da Web, dispositivos          
móveis e servidores disponibilizam, tais como o endereço de protocolo IP, tipo            
de navegador, idioma de preferência, fuso horário, URL de referência, data e            
hora de acesso, sistema operacional, fabricante do dispositivo móvel e          
informações da rede móvel. Incluímos essas informações em nossos arquivos          
de registro para entender melhor os visitantes de nossos sites. 

ii.   Informações de cookies primários e tecnologias de rastreamento: usamos          
cookies temporários e permanentes para identificar os usuários de nossos          
serviços e melhorar a experiência do usuário. Incorporamos identificadores         
exclusivos em nossos produtos para download com o objetivo de controlar o            
uso dos produtos. Também utilizamos cookies, beacons, tags, scripts e outras           
tecnologias semelhantes para identificar visitantes, rastrear a navegação no         
site, coletar informações demográficas sobre visitantes e usuários, entender a          
eficácia das campanhas de e-mail e a captação de visitantes e usuários            
rastreando suas atividades em nossos sites. Usamos somente cookies         
primários e não usamos cookies de terceiros ou outras tecnologias de           
rastreamento de terceiros em nossos sites. 

Informações que coletamos de terceiros 



i.   Informações de sites de mídia social e outras fontes disponíveis           
publicamente: quando você interagir ou engajar-se conosco em sites de mídias           
sociais, como Facebook, Twitter, Google e Instagram, por meio de publicações,           
comentários, perguntas e outras interações, poderemos coletar tais        
informações publicamente disponíveis, incluindo informações de perfil, para        
que possamos entrar em contato com você, melhorar nossos produtos ou           
entender melhor as reações e problemas do usuário. Devemos dizer que uma            
vez coletadas, essas informações poderão permanecer conosco, mesmo se         
você as excluir dos sites de mídia social. O CLINIA também poderá adicionar e              
atualizar informações sobre você a partir de outras fontes disponíveis          
publicamente. 

Cabe ainda mencionar que armazenamos informações a respeito de todos os           
contatos já realizados com nossos usuários, independentemente do tipo de          
usuário que realizou o contato. Tais informações incluem conteúdos baixados a           
partir de nossas páginas e interações via e-mail, como abertura e cliques. 
  
Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais           
disponíveis em nossas páginas, o usuário estará publicando o conteúdo por           
meio de seu perfil na rede selecionada. O CLINIA não tem acesso ao login e               
senha dos usuários nessas redes, nem publicará conteúdo em nome do           
usuário sem que ele realize esta ação. 
  
Vale ressaltar que todos os dados que coletamos são utilizados para a            
prestação de nossos serviços. Por isso, todos os dados e informações sobre            
você são tratados como confidenciais, e somente os usaremos para os fins            
aqui descritos e autorizados por você, principalmente para que você possa           
utilizar nossos serviços de forma plena, visando sempre melhorar a sua           
experiência como usuário.  
  
2. Quais são as Bases Legais para coleta dos dados? 
  
Utilizamos como base legal de coleta de dados apenas formas autorizadas por            
lei, como, mas não limitada ao consentimento, o legítimo interesse e a regular             
execução dos contratos firmados. Quando a base legal para a coleta não for o              
consentimento, sempre observaremos a legislação vigente, bem como        
respeitaremos os direitos e liberdades individuais dos titulares dos dados. 
  
Não revelaremos seus dados pessoais e/ou informações sobre as suas          
atividades como usuário, exceto: (i) quando exigido por lei, regulamento,          
intimação ou similar, ou procedimento legal, ou pedido judicial ou          
governamental, (ii) se a revelação for necessária para investigar ou nos           
defender contra quaisquer reclamações ou alegações de usuário ou de          
terceiros, (iii) para proteger o sistema, a segurança de outras pessoas e para             
investigar fraudes. 

A presente Política de Privacidade está em consonância com a legislação           
brasileira e especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº            
13.853/2019. 
  



  
3.    Finalidades para o uso das informações 

Podemos utilizar quaisquer informações coletadas relacionadas à presente        
Política de Privacidade, incluindo dados pessoais, na medida do necessário,          
para: 

i.    Fornecer serviços, produtos e funcionalidades para ajudar candidatos a 
encontrar vagas e empresas a encontrar candidatos; 
ii.    Avaliar e melhorar estes serviços, produtos e funcionalidades; 
iii.    Proteger nossos usuários e oferecer-lhes apoio ao cliente; 
iv.    Criar conta, enviar-lhe alertas de vaga e outros materiais promocionais e 
na medida do permitido pela lei aplicável; 
 

Além das finalidades mencionadas acima, poderemos usar suas informações         
para os seguintes propósitos: 

Para estabelecer comunicação com você (por exemplo, através de e-mail ou           
WhatsApp) sobre os serviços para os quais você se inscreveu, alterações           
desta Política de Privacidade, alterações dos Termos de serviço ou avisos           
importantes; Para manter você informado sobre novos produtos e serviços,          
eventos futuros, ofertas, promoções e outras informações que acreditamos ser          
de seu interesse; Para pedir que você participe de pesquisas ou para solicitar             
feedback sobre nossos produtos e serviços; Para configurar, manter sua conta           
e fazer tudo o que for necessário para fornecer nossos serviços, como permitir             
a colaboração, fornecer hospedagem de site e de e-mail e fazer backup e             
restauração de seus dados; Para entender como os usuários usam nossos           
produtos e serviços, para monitorar e prevenir problemas e para aprimorar           
nossos produtos e serviços; Para oferecer suporte ao cliente, analisar e           
aprimorar nossas interações com clientes; Para detectar e evitar transações          
fraudulentas e outras atividades ilegais, relatar spam e para proteger os direitos            
e interesses do Clinia, dos usuários do Clinia, de terceiros e do público em              
geral;  Para atualizar, expandir e analisar nossos registros, identificar novos          
clientes e fornecer produtos e serviços que possam ser de seu interesse; Para             
analisar tendências, administrar nossos sites e rastrear as navegações de          
visitantes em nossos sites a fim de melhor ajudá-los e entender o que eles              
procuram; Para monitorar e aprimorar campanhas de marketing e fazer          
sugestões relevantes para o usuário. 

4. Tratamento e compartilhamento dos dados 

Processamos, monitoramos, avaliamos, armazenamos e analisamos o       
conteúdo das informações, incluindo através de meios automáticos, para         
efeitos de análise de dados, controle de qualidade, pesquisas, aplicação de           
normas do sistema, prevenção de fraudes e spam, moderação de conteúdos e            
para melhorias dos serviços oferecidos.  

Os dados são utilizados para a qualificação e análise do candidato no âmbito             
do respectivo processo seletivo, além de facilitar as tarefas de contato e            
admissão à empresa. 

As informações são armazenadas no sistema e podem ser extraídas através de            
relatórios à disposição das empresas controladoras das vagas, sendo de          



responsabilidade exclusiva das empresas controladoras das vagas a utilização         
dos dados para a finalidade aqui descrita. 

Reservamo-nos o direito de acessar, ler, preservar e divulgar quaisquer dados           
que acreditamos serem necessários para cumprir uma obrigação legal ou uma           
ordem judicial; ou proteger os direitos, propriedade ou segurança do Clinia,           
nossos funcionários, nossos usuários ou outros. 

Os titulares de conta de tipo “Clínica” concordam em cumprir com todas as             
responsabilidades, de acordo com as normas de proteção de dados aplicáveis           
em relação à coleta, ao processamento e armazenamento de dados pessoais,           
bem como em relação ao fornecimento da proteção adequada a todos os            
direitos do titular dos dados previstos no âmbito das normas de proteção de             
dados aplicáveis. 

Ficarão disponíveis os dados dos usuários “Clínicas” somente aos usuários          
“Pacientes” quando estes marcarem uma consulta, e esta por sua vez for            
confirmada.  

  
5. Quais são os direitos dos titulares de dados? 

Você sempre poderá optar em não divulgar seus dados para nós, mas tenha             
em mente que alguns desses dados podem ser necessários para se registrar            
em nossos sistemas ou usar alguns de nossos recursos e produtos que            
oferecemos a você. Independente disso, você sempre possuirá direitos         
relativos à privacidade e à proteção dos seus dados pessoais. Além de nos             
preocuparmos com a segurança desses dados, também nos preocupamos que          
você tenha acesso e conhecimento de todos os seus direitos relativos a dados             
pessoais. 

Assim, de forma sucinta serão apresentados todos os direitos que você tem            
sob a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), às demais leis setoriais             
brasileiras relativas proteção de dados e a General Data Protection Regulation           
(GDPR), os quais são: 

i.   Direito de acesso aos seus dados pessoais: Este direito permite que você             
possa requisitar e receber uma cópia dos seus dados pessoais que nós            
possuímos sobre você. 

ii.    Direito de retificação dos seus dados pessoais na Clinia: Este direito           
permite que você a qualquer momento possa solicitar a correção e/ou           
retificação dos seus dados pessoais, caso você identifique que alguns deles           
estão incorretos. Contudo, para ser efetivada essa correção, teremos que          
checar a validade dos dados que você nos fornece. 

iii.   Direito de exclusão dos seus dados pessoais: Este direito permite que            
você possa nos solicitar a exclusão dos seus dados pessoais da nossa            
plataforma. Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores          
quando você assim requisitar ou quando estes não forem mais necessários ou            
relevantes para lhe oferecermos os nossos serviços, salvo se houver qualquer           
outra razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de           
retenção de dados ou necessidade de preservação destes para resguardo de           



direitos do Clinia. Para alterar suas informações pessoais ou excluí-las do           
nosso banco de dados, basta enviar um e-mail para cliniahealth@gmail.com. 

iv.   Direito de objeção a um processamento de dados. Quando estivermos           
confiando em um legítimo interesse (ou de terceiros) e houver algo sobre sua             
situação específica que faça com que você deseje se opor ao processamento            
nesse campo, conforme julgar que isso causa impacto aos seus direitos e            
liberdades fundamentais. Você também tem o direito de contestar onde          
estamos processando seus dados pessoais para fins de marketing direto p. ex..            
Em alguns casos, podemos demonstrar que temos motivos legítimos para          
processar seus dados, os quais se sobrepõem aos seus direitos, já que nesses             
casos podem ser essenciais para o fornecimento do produto e/ou serviço. 

 
v.    Direito de solicitar o bloqueio ou eliminação. Este direito permite que Você            
nos peça para suspender o processamento de seus dados pessoais nos           
seguintes cenários: (a) se Você quiser que nós estabeleçamos a precisão dos            
dados; (b) quando Você precisar que sejam mantidos os dados mesmo se não             
precisarmos mais deles, conforme necessário, para estabelecer, exercer ou         
defender reivindicações legais; ou (c) se Você se opôs ao uso de seus dados,              
mas nesta hipótese precisamos verificar se temos motivos legítimos para          
usá-los. 

vi.   Restringir o processamento dos seus dados pessoais. Este direito permite           
que você nos peça para suspender o processamento de seus dados pessoais            
nos seguintes cenários: (a) se você quiser que nós estabeleçamos a precisão            
dos dados; (b) quando você precisar que mantenha os dados mesmo se não             
precisarmos mais deles, conforme necessário, para estabelecer, exercer ou         
defender reivindicações legais; ou (c) você se opôs ao uso de seus dados, mas              
precisamos verificar se temos motivos legítimos para usá-los. 

vii.   Direito de retirar o consentimento a qualquer momento. Você tem o direito             
de retirar o seu consentimento, no entanto, isso não afetará a legalidade de             
qualquer processamento realizado antes de você retirar o seu consentimento.          
Se você retirar o seu consentimento, talvez não possamos fornecer          
determinados produtos. E se for este o caso, iremos avisá-lo no momento em             
que isso ocorrer. 

viii.   Direito a revisão de decisões automatizadas. Você também tem o direito            
de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em           
tratamento automatizado de seus dados pessoais que afetem seus interesses. 

Talvez seja necessário solicitar informações específicas suas para nos ajudar a           
confirmar sua identidade e garantir seu direito de acessar seus dados pessoais            
(ou de exercer seus outros direitos). Esta é uma medida de segurança para             
garantir que os dados pessoais não sejam divulgados a qualquer pessoa que            
não tenha direito de recebê-los. Suas solicitações legítimas serão atendidas em           
até 5 (cinco) dias úteis. Caso sua solicitação seja particularmente complexa ou            
se você tiver feito várias solicitações iremos notificá-lo e mantê-lo atualizado           
sobre o andamento da sua solicitação, caso a mesma demande mais tempo do             
que o previsto neste item. 



Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões e sobre como pode 
exercer esses direitos, fique à vontade para entrar em contato conosco através 
do e-mail cliniahealth@gmail.com.  

  
6. Por quanto tempo a Clinia irá armazenar os dados? 

Nós manteremos seus dados pessoais somente pelo tempo que for necessário           
para cumprir com as finalidades para as quais os coletamos, inclusive para fins             
de cumprimento de quaisquer obrigações legais, contratuais, ou requisição de          
autoridades competentes. 

Para determinar o período de retenção adequado para os dados pessoais,           
consideramos a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais,           
o risco potencial de danos decorrentes do uso não autorizado ou da divulgação             
de seus dados pessoais, a finalidade de processamento dos seus dados           
pessoais e se podemos alcançar tais propósitos através de outros meios, e os             
requisitos legais aplicáveis. 

Se você utiliza os nossos produtos e serviços, as informações da sua conta             
serão mantidas enquanto você mantiver essa conta ativa. Caso você solicite o            
cancelamento, as suas informações serão excluídas em até 60 dias do           
cancelamento da conta.  

 
7. Como funciona a Segurança da Informação no Clinia 
  
Sua conta é protegida com uma senha para sua privacidade e segurança. Se             
você acessar sua conta por meio de um site ou serviço de terceiros, poderá ter               
proteções de login adicionais ou diferentes por meio desse site ou serviço.            
Você deve impedir e evitar o acesso não autorizado de terceiros à sua conta e               
aos dados pessoais selecionando e protegendo sua senha e/ou outro          
mecanismo de conexão de forma adequada e limitando o acesso ao seu            
computador ou dispositivo e navegador, fazendo logout após ter concluído o           
acesso à sua conta. 

Com a finalidade de garantir a sua privacidade e a proteção dos seus dados              
pessoais, o Clinia adota as melhores práticas de segurança da informação e            
desenvolvimento seguro existentes no mercado, ou seja, utilizamos produtos e          
serviços que promovem a proteção dos seus dados e nos quais você pode             
gerenciar as suas informações diretamente. E aliado a esse conceito,          
adotamos práticas de criptografia em senhas e demais informações críticas,          
monitoramento de sistemas 24/7, Firewall de borda com funcionalidades de          
IDS (Intrusion Detection System), Anti-malware, Anti-phishing, controle de        
conteúdo e VPN. 

O Clinia poderá se valer de prestadores de serviços terceirizados para o            
armazenamento e o tratamento de dados, condicionando à adoção de contrato           
que assegure o seu sigilo e confidencialidade. 

Nós nos esforçamos para proteger a privacidade de sua conta e de outros             
dados pessoais que mantemos seus em nossos registros, mas infelizmente          
não podemos garantir total segurança. Entrada ou uso não autorizado de           
conta, falha de hardware ou software e outros fatores podem comprometer a            
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segurança dos seus dados pessoais a qualquer momento, por isso, nos ajude a             
manter um ambiente seguro para todos. Além de adotar boas práticas de            
segurança em relação a sua conta e aos seus dados, caso você identifique ou              
tome conhecimento de algo que comprometa a segurança dos seus dados,           
Você pode entrar em contato conosco através do e-mail         
cliniahealth@gmail.com. 

  
8. Links externos em sites de nossos clientes 

Algumas páginas de nossos sites podem conter links para sites que não estão             
vinculados a esta Política de Privacidade. Se você enviar suas informações           
pessoais para qualquer um desses sites de terceiros, suas informações          
pessoais serão controladas através das políticas de privacidade desses sites.          
Como medida de segurança, recomendamos que você não compartilhe         
informações pessoais com terceiros, a menos que tenha verificado suas          
políticas de privacidade e tenha certeza de suas práticas de privacidade. 

  
9. Conformidade com esta Política de Privacidade 

Nós fazemos todos os esforços, incluindo análises periódicas, para assegurar          
que as informações pessoais fornecidas por você sejam usadas em          
conformidade com esta Política de Privacidade. Se você tiver alguma dúvida           
sobre o nosso cumprimento desta Política de Privacidade ou sobre a maneira            
com que suas informações pessoais são usadas, envie um e-mail para           
cliniahealth@gmail.com. Entraremos em contato com você e, se necessário,         
coordenaremos com as autoridades reguladoras apropriadas para tratar de         
suas preocupações de maneira eficaz. 

  
10. Mudanças na Política de Privacidade 
  
Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, essa Política de          
Privacidade pode passar por atualizações, sendo que qualquer alteração         
entrará em vigor na data da “última atualização”. Desta forma, recomendamos           
visitar periodicamente esta página para que você tenha conhecimento sobre as           
modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes que ensejem em um          
novo consentimento seu, iremos publicar essa atualização e solicitar um novo           
consentimento para você. 

Se você acha que a Política de Privacidade atualizada afeta seus direitos com             
relação ao uso de nossos produtos ou serviços, você pode encerrar sua            
utilização através de uma solicitação por e-mail em até 30 dias. 

 


