
 
 

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO 

DE DADOS PESSOAIS  

 

O presente Termos de Uso e Política de Privacidade e Proteção de Dados 

Pessoais tem por objetivo demonstrar o compromisso da COOPERATIVA 

ODONTOLÓGICA DE GARANHUNS E AGRESTE MERIDIONAL – LTDA 

(UNIODONTO GARANHUNS) com as normas de proteção de dados brasileira 

(Lei nº 13.709/2018), tornando transparente para seus clientes, colaboradores, 

parceiros, cooperados, credenciados, prestadores de serviço e todos aqueles 

que interagem física e eletronicamente com a empresa as diretrizes adotadas 

para garantir a segurança dos dados tratados.  

 

TERMOS DE USO  

 

1. Aceitação do Termo de Uso e Política de Privacidade 

Ao utilizar os serviços, o usuário confirma que leu e compreendeu os Termo de 

Uso e Políticas de Privacidade aplicáveis ao serviço e concorda em ficar 

vinculado a eles. 

 

2. Definições  

Para os fins destes Termos de Uso e Política de Privacidade, consideram-se: 

 

Agentes de tratamento O controlador e o operador. 

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

Titular Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 
que são objeto de tratamento. 

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. 

Encarregado Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar 
como canal de comunicação entre o controlador, os 
titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção 
de dados (ANPD). 



 
 

Tratamento de dados 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. 

Dado anonimizado Dado relativo a titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento. 

Dado pessoal Informação relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável. 

Dado pessoal sensível Dado pessoal 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. 

Anonimização Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no 
momento do tratamento, por meio dos quais um dado 
perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, 
a um indivíduo. 

Autoridade Nacional Órgão da administração pública responsável por zelar, 
implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em 
todo o território nacional. 

Banco de dados Conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido 
em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou 
físico. 

Uso compartilhado de 
dados 

Comunicação, difusão, transferência internacional, 
interconexão de dados pessoais ou tratamento 
compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos 
e entidades públicos no cumprimento de suas 
competências legais, ou entre esses e entes privados, 
reciprocamente, com autorização específica, para uma 
ou mais modalidades de tratamento permitidas por 
esses entes públicos, ou entres privados. 

 

3. Base legal  

O arcabouço legal aplicável aos serviços oferecidos pela Uniodonto Garanhuns 

compreende as normas de proteção de dados, do Marco Civil da internet, os 

regulamentos da ANS, e as normas civis e consumeristas aos contratos 

realizados.  

 

4. Descrição do serviço 

Prestação de assistência odontológica compreendendo todos os procedimentos 

realizados em consultório, relativos a Consulta, Emergência, Cirurgia, Dentística, 

Endodontia, Periodontia, Prevenção em Saúde Bucal e Radiologia, conforme o 



 
 

Rol de Procedimentos Odontológicos estabelecido pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS -, definido na RN nº: 9, de 26 de junho de 2002. 

 

5. Direitos dos usuários dos serviços  

O titular dos dados tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o 

tratamento dos seus dados que são disponibilizadas nesta Política de 

Privacidade de forma clara, adequada e ostensiva. 

 

6. Responsabilidades do Usuário  

O Usuário se responsabiliza pela precisão e veracidade dos dados informados 

no cadastro e reconhece que a inconsistência destes poderá implicar a 

impossibilidade de utilizar serviços do Plano de saúde. 

O login e senha no site e aplicativo só poderão ser utilizados pelo usuário 

cadastrado. Este deve manter o sigilo da senha, que é pessoal e intransferível, 

não sendo possível, em qualquer hipótese, a alegação de uso indevido, após o 

ato de compartilhamento. 

O usuário das Plataformas é responsável pela atualização das suas informações 

pessoais e consequências na omissão ou erros nas informações pessoais 

cadastradas. 

O Usuário é responsável pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou 

indiretos (inclusive decorrentes de violação de quaisquer direitos de outros 

usuários, de terceiros, inclusive direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de 

personalidade), que sejam causados à Uniodonto, a qualquer outro usuário, ou, 

ainda, a qualquer terceiro, inclusive em virtude do descumprimento do disposto 

nestes Termos de Uso e Política de Privacidade ou de qualquer ato praticado a 

partir de seu acesso à Internet, ao sítio e/ou Aplicativo. 

O usuário não deve interferir, comprometer ou interromper o serviço, ou os 

servidores ou redes conectadas ao serviço, inclusive por meio da transmissão 

de qualquer malware, worm, vírus, spyware, ou qualquer outro código de 

natureza destrutiva ou perturbadora.  

O usuário não pode inserir conteúdo ou códigos, ou, de outra forma, alterar ou 

interferir na maneira como a página do serviço é exibida ou processada no 

dispositivo do usuário. 

A Uniodonto NÃO poderá ser responsabilizada pelos seguintes fatos:  

a. Equipamento infectado ou invadido por atacantes; 

b. Equipamento avariado no momento do consumo de serviços; 



 
 

c. Proteção do dispositivo de acesso do usuário ao serviço; 

d. Proteção das informações baseadas nos dispositivos de acesso dos usuários; 

e. Abuso de uso dos dispositivos de acesso dos usuários; 

f. Monitoração clandestina do dispositivo de acesso dos usuários; 

g. Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas dos usuários; 

h. Perímetro inseguro; 

O uso comercial das expressões utilizadas em aplicativos como marca, nome 

empresarial ou nome de domínio, além dos conteúdos do serviço, assim como 

os programas, bancos de dados, redes, arquivos que permitem que o usuário 

acesse sua conta estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito 

autoral, marcas, patentes, modelos e desenhos industriais. 

Ao acessar o aplicativo, os usuários declaram que irão respeitar todos os direitos 

de propriedade intelectual e os decorrentes da proteção de marcas, patentes 

e/ou desenhos industriais, depositados ou registrados em, bem como todos os 

direitos referentes a terceiros que porventura estejam, ou estiverem de alguma 

forma, disponíveis no serviço.  

O simples acesso ao serviço não confere aos usuários qualquer direito ao uso 

dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes, imagens, dados e 

informações, dentre outras, que nele estejam ou estiverem disponíveis. 

A reprodução de conteúdo descritos anteriormente está proibida, salvo com 

prévia autorização por escrito ou caso se destinem ao uso exclusivamente 

pessoal e sem que em nenhuma circunstância os usuários adquiram qualquer 

direito sobre esses conteúdos. 

É vedada a utilização do serviço para finalidades comerciais, publicitárias ou 

qualquer outra que contrarie a finalidade para a qual foi concebido, conforme 

definido neste documento, sob pena de sujeição às sanções cabíveis na Lei nº 

9.610/1998, que protege os direitos autorais no Brasil. 

Os visitantes e usuários assumem toda e qualquer responsabilidade, de caráter 

civil e/ou criminal, pela utilização indevida das informações, textos, gráficos, 

marcas, imagens, enfim, todo e qualquer direito de propriedade intelectual ou 

industrial do serviço. 

7. Responsabilidades da Uniodonto 

A Controladora de Dados, no papel de custodiante das informações pessoais 

dos usuários, deve cumprir todas as legislações inerentes ao uso correto dos 

dados pessoais do cidadão de forma a preservar a privacidade dos dados 

utilizados na plataforma. 



 
 

Publicar e informar ao Usuário as futuras alterações a estes Termos de Uso e 

Política de Privacidade por meio dos seus canais de comunicação.  

Em nenhuma hipótese, a Uniodonto será responsável pela instalação no 

equipamento do Usuário ou de terceiros, de códigos maliciosos (vírus, trojans, 

malware, worm, bot, backdoor, spyware, rootkit, ou de quaisquer outros que 

venham a ser criados), em decorrência da navegação na Internet pelo Usuário. 

Caso o usuário descumpra o Termo de Uso ou a Política de Privacidade, será 

tomada as devidas providências legais, podendo a Uniodonto restringir seu 

acesso.  

A Uniodonto poderá, quanto às ordens judiciais de pedido de informações, 

compartilhar informações necessárias para investigações ou tomar medidas 

relacionadas a atividades ilegais, suspeitas de fraude ou ameaças potenciais 

contra pessoas, bens ou sistemas que sustentam o serviço ou de outra forma 

necessária para cumprir com as obrigações legais.  

A Uniodonto se compromete a preservar a funcionalidade do serviço ou 

aplicativo, utilizando um layout que respeite a usabilidade e navegabilidade, 

facilitando a navegação sempre que possível, e exibir as funcionalidades de 

maneira completa, precisa e suficiente, de modo que as operações realizadas 

no serviço sejam claras. 

 

8. Atualizações e Alterações 

A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez 

em: 10/01/2022. 

A Uniodonto se reserva no direito de modificar este documento a qualquer 

momento, especialmente para adaptá-lo às evoluções do serviço, seja pela 

disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação 

daquelas já existentes. 

Qualquer alteração e/ou atualização destes Termos de Uso e Política de 

Privacidade passará a vigorar a partir da data de sua publicação no sítio do 

serviço e deverá ser integralmente observada pelos Usuários.  

 

9. Foro 

Este Termo será regido pela legislação brasileira. Qualquer reclamação ou 

controvérsia com base neste Termo será dirimida exclusivamente pela comarca 

de Garanhuns-PE. Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo 

ou judicial, todos os titulares de dados têm direito a apresentar reclamação à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 



 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se a qualquer operação de tratamento 

realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam 

localizados os dados, fundamentando-se nos princípios da finalidade, 

adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, 

segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. 

 

1. Responsável pelo tratamento 

Tratamento de dados consiste em 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. 

A Cooperativa Odontológica de Garanhuns e Agreste (Uniodonto), pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.501.597/0001-10, com sede na 

Rua Doutor Jose Mariano, nº 194, CEP 55295-335 - Santo Antônio, Garanhuns-

PE, atua como controladora de dados, competindo para si a responsabilidade de 

decidir sobre o tratamento de dados dos seus clientes e a correta observação 

das diretrizes elencadas na LGPD.  

 

2. Tipos de dados que são tratados 

Considera-se dado pessoal toda informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável, enquanto dado pessoal sensível é designado como 

todo dado pessoal 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; 

Para que haja a devida execução de contratos, bem como o cumprimento de 

obrigação legal ou regulatória, através da coleta do consentimento, há o 

tratamento dos seguintes dados pessoais, que são fornecidos pelo titular: nome, 

RG, CPF, filiação, carteira de órgãos, telefone, e-mail, gênero, vínculo 

institucional, número do cartão nacional de saúde; dados bancários; 

número da carteirinha do plano de saúde, dados de crianças e 

adolescentes (certidão de nascimento, CPF, fotos para identificação), 



 
 

estado civil, naturalidade/nacionalidade, CTPS, fotos para identificação, 

comprovante de residência, CNH, certidão de nascimento ou casamento, 

biometria e dados de saúde.  

 

3. Como ocorre a coleta dos dados  

A Uniodonto faz a coleta de dados pessoais nas seguintes situações: 

 Através do Site: https://www.uniodontogaranhuns.coop.br/ quando 

coletamos informações através de cookies, IP e localização, bem como 

quando o “Titular de Dados Pessoais” preenche formulário de contato ou 

segunda via do boleto; 

 Por meio da área comercial na sede da empresa ou através de aplicativo 

de comunicação no momento da prospecção e da venda de planos de 

saúde; 

 Por meio de terceiros, nas seguintes situações: a) quando o empregador 

do “Titular de Dados Pessoais” fornece ou atualiza dados pessoais para 

a inclusão dele e/ou dependentes no Plano de Saúde, b) quando os dados 

são públicos ou tornados públicos pelo titular, c) quando o “Titular de 

Dados Pessoais” usa a rede credenciada desta Uniodonto;  

 Por meio de fontes públicas (por exemplo: agências, órgão de proteção 

ao crédito); 

 Por meio da rede própria e credenciada de serviços de saúde quando o 

“Titular de Dados Pessoais” obtém acesso aos atendimentos 

odontológicos; 

 Por meio do intercâmbio entre as Uniodontos de todo o Brasil, quando o 

“Titular de Dados Pessoais” obtém acesso a serviços disponibilizados 

através da rede prestadora de outra cooperativa do sistema Uniodonto; 

 Por meio da área administrativa para fins de elaboração de contratos, 

documentos e registrosque forem necessários ao atendimento do 

interesse do “Titular de Dados Pessoais”. 

 

4. Finalidade de tratamento de dados pessoais 

A Uniodonto Garanhuns utiliza os dados pessoais coletados dentro dos 

parâmetros da LGPD (art. 7º, inc. I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X), dependendo da 

relação mantida com o titular de dados, o tratamento é realizado mediante as 

finalidades a seguir especificadas: 

 Os dados constantes no instrumento contratual, que são citados no item 

2, são utilizados para procedimentos preliminares e execução do contrato 

de prestação de serviços do plano odontológico qual seja parte o titular, 

https://www.uniodontogaranhuns.coop.br/


 
 

que inclui o compartilhamento de informações para prestação de serviços 

através de prestadores de serviço, cooperados e credenciados; 

 A utilização, pelo titular, do site e do aplicativo da Controladora, com a 

finalidade específica de emissão de segunda via de boleto, que 

corresponde a execução do contrato, dependerá de fornecimento de 

dados, sendo que, neste caso, serão coletados e armazenados os 

seguintes dados: CPF e data de nascimento.  

 Pelo usuário do site, será registrado o seu acesso em atendimento ás 

disposições da Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e 

ocorrerá o tratamento dos dados pessoais quando houver solicitação de 

contrato através de SAC, fale conosco ou ouvidoria; 

 Os dados pessoais coletados através do instrumento contratual também 

são utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador, como as obrigações trabalhistas, tributárias, proteção do 

crédito, consulta ao CADSUS e a troca de informações com órgãos 

reguladores, como a ANS; 

 Ocorrerá ainda a utilização dos dados pessoais pela controladora quando 

houver a necessidade para o exercício regular de direitos em processo 

judicial, administrativo ou arbitral, para a proteção da vida ou da 

incolumidade física do titular ou de terceiro, e para a tutela da saúde, 

exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 

serviços de saúde ou autoridade sanitária ou quando necessário para 

atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no 

caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que 

exijam a proteção dos dados. 

 

5. Direitos do titular dos dados  

Tendo como base os direitos fundamentais da liberdade, da intimidade e da 

privacidade, são assegurados aos titulares de dados, mediante requerimento 

expresso ao agente de tratamento (Uniodonto Garanhuns): 

 O acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados 

(forma, duração, identificação e contato do controlador, compartilhamento 

e responsabilidades) 

 Confirmação da existência de tratamento; 

 Acesso aos dados; 

 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; 

 Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 

mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da 

autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;  



 
 

 Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 

exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; 

 Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 

realizou uso compartilhado de dados; 

 Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre 

as consequências da negativa; 

 Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD. 

 Peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a 

autoridade nacional; 

 Opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses 

de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto 

na LGPD; 

 Solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em 

tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, 

incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, 

profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 

personalidade.        

 

A Uniodonto Garanhuns disponibiliza formulário facultativo de requerimento para 

exercício dos direitos acima citados em sua sede, seu site ou poderá ser 

solicitado ao Encarregado de Dados abaixo cadastrado.  

 

6. Compartilhamento de dados pessoais  

Todos os dados coletados de forma física e eletrônica pela Uniodonto Garanhuns 

são armazenados em local protegido e confidencial com acesso somente de 

pessoas qualificadas e autorizadas pela controladora de dados.  

Não há o aluguel, venda, divulgação ou utilização de dados pessoais para fins 

de marketing, e o compartilhamento ocorre com base nas finalidades já 

mencionadas no item 3. 

O compartilhamento dos dados pessoais com terceiro ocorrerá somente para: 

a) Prestação dos serviços inclusos no contrato, sendo compartilhado com os 

cooperados, credenciados e/ou fornecedores de produtos e serviços que 

são vinculados ao objeto do contrato com a controladora de dados;  

b) O compartilhamento de dados poderá ocorrer com entidades ligadas ao 

governo, empregadores, rede prestadora de serviços, profissionais de 

saúde e seus prepostos, rede prestadora de serviços do intercâmbio entre 

Uniodontos, dentre outros. Esta lista não é exaustiva, podendo o 

Controlador compartilhar com terceiros não declarados, se necessário, 



 
 

para o cumprimento das obrigações vinculadas ao Controlador e ao 

“Titular de Dados Pessoais”. 

c) Com órgãos governamentais reguladores, como a ANS, quando 

solicitado, e para cumprir obrigações tributarias, trabalhistas e demais que 

se enquadrem como obrigação legal e regulatória da controladora de 

dados; 

d) Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo 

ou arbitral; 

e) Para proteção da vida ou da incolumidade física do titular de dados, bem 

como para tutela da saúde, nos casos prescritos em Lei.  

f) Para proteção de crédito e para atendimento de interesses legítimos da 

controladora de dados; 

g) Fornecedores que atuam como subcontratante de tratamento de dados 

que necessitam de acesso a Dados Pessoais para prestar serviços, por 

ex., prestadores de serviços de TI, prestadores de serviços de 

processamento salarial, administração de pensões, prestação e 

administração de benefícios, empresas de recrutamento, prestadores de 

serviços de formação. 

h) Fornecedores que usam os dados para realizar análises ou auditorias (por 

exemplo, escritórios de advocacia e contábil); 

i) Autoridades governamentais e judiciais, se exigido por lei ou no âmbito de 

uma investigação ou procedimento criminal, e de acordo com os 

regulamentos locais; 

j) Consultores externos (por ex., advogados) para defesa de direitos e 

representação em processos judiciais; 

k) Em situações não mencionadas acima, será colhido o consentimento do 

titular; 

 

7. Tempo de retenção dos dados pessoais e eliminação  

O tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis coletados se 

manterá durante a execução dos serviços contratados ou enquanto perdurar o 

vínculo com a controladora de dados.  

O encerramento do tratamento ocorrerá quando for verificado que as finalidades 

elencadas no item 4 foram alcançadas ou que os dados deixaram de ser 

necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, ou com 

o fim do período de tratamento, através da comunicação do titular ou por 

determinação da autoridade nacional, ou quando houver violação ao disposto na 

LGPD. 

O tempo de armazenamento dos dados após o encerramento do tratamento que 

autoriza sua consequente eliminação, varia de acordo as disposições legais 

brasileiras, como segue:  



 
 

 05 anos para obrigações fiscais; 

 20 anos para dados pessoais vinculados a saúde. 

Os dados pessoais serão eliminados definitivamente após o término de seu 

tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, sendo conservado 

aqueles que são necessários para cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória pelo controlador citada acima; para estudo por órgão de pesquisa, 

garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; para 

transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de 

dados dispostos na LGPD; ou para uso exclusivo do controlador, vedado seu 

acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

 

8. Segurança da informação 

Os dados coletados pela Uniodonto Garanhuns através do seu site, aplicativo, 

prestadores de serviço, e-mail ou pessoalmente na sede são armazenados em 

obediência a rígidos padrões de segurança, utilizando-se de ferramentas e 

tecnologias que impedem acesso de pessoas não autorizadas pela controladora 

de dados, sendo aplicado padrões de segurança interna que registra o acesso 

de colaboradores, cooperados e prestadores de serviço do plano contratado 

através de senhas individuais e fornecendo apenas informações necessárias 

para cada serviço realizado, garantindo assim a confidencialidade dos demais 

dados para aqueles que não fazem parte das finalidade especificadas. 

A controladora de dados possui uma política de gestão de incidentes, onde são 

utilizadas medidas de segurança que impeçam o acesso, alteração, divulgação 

ou destruição não autorizada dos dados pessoais armazenados. 

Além disso, a política garante o acesso a informações pelos titulares e pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) caso ocorra quaisquer 

incidentes de segurança que possam lhe acarretar quaisquer riscos ou danos 

relevantes. 

Cabe ao titular, a cooperação na manutenção dos padrões de segurança 

adotados pela Uniodonto Garanhuns, não compartilhando suas senhas, carteira 

do plano de saúde e seus dados pessoais vinculados a controladora. 

 

9. Uso de cookies 

Nossa Política de privacidade segue os padrões da política principal do 

Wordpress.org onde explica nossos princípios quando se trata da coleta, 

processamento e armazenamento de suas informações. Esta política explica 

especificamente como nós, nossos parceiros e usuários de nossos serviços 

implantamos cookies, bem como as opções que você tem para controlá-los. 



 
 

Os cookies são pequenos pedaços de dados em arquivos de texto, que são 

armazenados no seu computador ou em outro dispositivo quando os sites são 

carregados em um navegador. Eles são amplamente usados para ‘lembrar’ de 

você e suas preferências, seja para uma única visita (por meio de um ‘cookie de 

sessão’) ou para várias visitas repetidas (usando um ‘cookie persistente’). Eles 

garantem uma experiência uniforme e eficiente para os visitantes e 

desempenham funções essenciais, como permitir que os usuários se registrem 

e permaneçam conectados. Os cookies podem ser definidos pelo site que você 

está visitando (conhecido como ‘cookies primários’) ou por terceiros, como 

aqueles que veiculam conteúdo ou fornecem serviços de publicidade ou análise 

no site (‘cookies de terceiros’). 

Usamos cookies para vários fins diferentes. Alguns cookies são necessários por 

motivos técnicos; alguns permitem uma experiência personalizada para 

visitantes e usuários registrados; e alguns permitem a exibição de publicidade 

de redes de terceiros selecionadas. Alguns desses cookies podem ser definidos 

quando uma página é carregada ou quando um visitante faz uma ação específica 

(clicar no botão ‘curtir’ ou ‘seguir’ em uma postagem, por exemplo). 

Certos cookies são definidos apenas para visitantes autenticados, enquanto 

outros são definidos para qualquer visitante (estes estão marcados abaixo). 

Quando um cookie só se aplica a subdomínios específicos, eles estão incluídos 

no cabeçalho correspondente. 

 Estritamente necessário: Estes são os cookies essenciais para o 

WordPress.org realizar funções básicas. Eles incluem todos os 

necessários para permitir que usuários registrados autentiquem e 

executem funções relacionadas à conta. 

 Funcionalidade: Estes cookies são usados para armazenar preferências 

definidas pelos usuários como nome da conta, idioma e localização. 

 Desempenho: Os cookies de desempenho coletam informações sobre 

como os usuários interagem com sites hospedados no WordPress.org, 

incluindo quais páginas são mais visitadas, bem como outros dados 

analíticos. Esses detalhes são usados apenas para melhorar o 

funcionamento do site. 

 Rastreio: Eles são definidos por redes confiáveis de terceiros (por 

exemplo, Google Analytics) para rastrear detalhes como o número de 

visitantes únicos e exibições de página, para ajudar a melhorar a 

experiência do usuário. 

 Conteúdo de terceiros/incorporado: O WordPress.org faz uso de 

diferentes aplicativos e serviços de terceiros para melhorar a experiência 

dos visitantes. Isso inclui plataformas de mídias sociais tais como 

Facebook e Twitter (por meio do uso de botões de compartilhamento) ou 

conteúdo incorporado do YouTube e Vimeo. Como consequência, cookies 

podem ser configurados por esses terceiros, e usados por eles para 



 
 

monitorar sua atividade online. Nós não temos controle direto sobre a 

informação que é coletada por esses cookies. 

Os visitantes podem querer restringir o uso de cookies ou impedir 

completamente que sejam definidos. A maioria dos navegadores fornece 

maneiras de controlar o comportamento dos cookies, como o tempo que eles 

são armazenados — seja por meio de funcionalidades internas ou pela utilização 

de plugins de terceiros. 

 

10. Indicação do DPO e dos canais de contato sobre o tema de 

Privacidade de Dados 

Caso o titular dos dados tenha dúvidas, reclamações sobre a nossa Política de 

Privacidade ou queira exercer algum dos direitos mencionados no item 4, entre 

em contato com o Encarregado pelo tratamento de dados pessoais da nossa 

empresa. 

O Titular de dados também poderá ter acesso a formulário facilitado para exercer 

os seus direitos, clicando aqui: link  

O Encarregado (DPO) é a pessoa indicada por nós para atuar como canal de 

comunicação entre os titulares de dados com a Uniodonto Garanhuns, 

cooperados, parceiros e a (ANPD). 

Nosso Encarregado é o escritório Fernandes e Monteiro Sociedade de 

Advogadas e você pode entrar em contato por: 

E-mail: dpouniodonto@advogadaspreventivas.com 

Whatsapp: (87) 99949-3883 - Ana Beatriz Fernandes de Almeida 

Telefone: (87) 991219874 – Lívia Mariane Couto Monteiro 

 

 

mailto:dpouniodonto@advogadaspreventivas.com

