Política de Privacidade

Atualizado em 12 de Março de 2018.

A Política de Privacidade descreve as informações que o Digital Controle coleta sobre seus
usuários, clientes e corretores e o que pode ser feito, com a finalidade de demonstrar absoluta
transparência quanto a este importante assunto. Ao cadastrar-se e/ou navegar pelo site do
Digital Controle, o usuário e/ou o visitante consente tacitamente a utilização de suas
informações particulares de acordo com as políticas a seguir. O Digital Controle leva a sério a
sua privacidade. Se após ler a nossa política você tiver alguma dúvida, por favor, entre em
contato através do e-mail contato@digitalsaude.com.br.
Quais informações são coletadas?
Para utilizar os serviços do Digital Controle é preciso criar uma conta de usuário informando
dados particulares da empresa, completos e exatos.
A qualquer momento o usuário cadastrado no Digital Controle poderá solicitar a extinção ou
remoção de seu cadastro, bem como a eliminação de seus dados da base de dados da
empresa.
Com o objetivo de aumentar a qualidade geral da experiência on-line do usuário, o Digital
Controle coleta e armazena automaticamente algumas informações sobre a atividade dos
usuários cadastrados e visitantes do seu site. Tal informação pode incluir o tipo de navegador
que estão utilizando, sua localização geográfica e seus endereços de protocolo de internet (IP),
as páginas visitadas e a data do acesso.
O usuário e o visitante do website do Digital Controle manifestam conhecer e aceitar que
poderá ser utilizado um sistema de monitoramento mediante a utilização de cookies. Os
cookies são pequenos arquivos que se instalam no disco rígido, com uma duração limitada de
tempo que ajudam a personalizar os serviços. Também serão ofertadas algumas
funcionalidades que só estarão disponíveis pelo emprego dos cookies.
Como minhas informações podem ser utilizadas?
Para fornecer um serviço de qualidade e para que os usuários possam realizar operações de
forma ágil e segura, o Digital Controle requer certas informações de caráter particular,
incluindo endereço de e-mail. A coleta dessas informações nos permite oferecer aos usuários,
serviços e funcionalidades que possam ser mais bem adequados às suas necessidades e
personalizar nossos serviços para fazer com que suas experiências com o Digital Controle seja
mais agradável possível.
As minhas informações podem ser compartilhadas?
Uma vez registrado no site, o Digital Controle nunca venderá, alugará ou compartilhará as
informações particulares coletadas, exceto nas formas estabelecidas nestas políticas. Será feito

tudo o que estiver ao alcance no sentido de proteger a privacidade da informação. Pode correr
que, em virtude de ordens judiciais, ou de disposições legais, o Digital Controle seja compelido
a revelar informação às autoridades ou terceiras partes sob certas circunstâncias.
Podemos divulgar seus dados para o cumprimento da lei, para fazer cumprir os nossos Termos
e Condições Gerais ou para operacionalizar nossas atividades junto a prestadores de serviço de
confiança como bancos e operadoras.
Para que serve o meu nome de login e minha senha de acesso?
Todos os usuários devidamente registrados terão uma senha de acesso pessoal. No qual
concede permissões para usar as funcionalidades do sistema de acordo com suas credenciais
pré-definidas, dentre outras atividades.
A senha de acesso, que é escolhida pelo próprio utilizador, deverá ser mantidas sob absoluta
confidencialidade e, em nenhum caso, deverá ser revelada ou compartilhada com outras
pessoas.
O usuário será responsável por todos os atos que sejam realizados com o uso de seu login e
senha de acesso, o que incluem pagamentos de serviços ou por prejuízos que possam vir a
sofrer a outros usuários por qualquer motivo.
Como minhas informações são protegidas?
O Digital Controle está obrigado a observar todas as normas aplicáveis em matéria de medidas
de segurança da informação pessoal. Além disso, emprega os padrões mais avançados da
indústria em matéria de proteção e confidencialidade das informações pessoais, a incluir,
entre outras medidas, firewalls e Secure Socket Layers ("SSL"). O Digital Controle considera os
dados de seus utilizadores como um bem precioso que deve ser protegido de qualquer perda
ou acesso não autorizado.
Emprega, portanto, diversas técnicas de segurança para proteger tais dados de acessos não
autorizados por utilizadores de dentro ou fora da empresa.
Sua senha é gravada de forma criptografada em nosso banco de dados e informações para
processamento de pagamentos utilizados na compra de serviços nunca são armazenados em
nossos servidores.
Podem ocorrer mudanças na política de privacidade?
Como a plataforma do Digital Controle esta em constante evolução, com lançamento de novos
serviços e funcionalidades, podemos ter mudanças na nossa política de privacidade. Toda
modificação será publicada neste documento e a data de sua atualização informada no topo
da página.
Consentimento
Ao utilizar nosso site, você concorda com a Política de Privacidade contida neste documento.

