E NÓS
CUIDAMOS
DOS SEUS
DADOS.

CNPJ sob o nº 08.806.721/0001-03 R. Diógenes Chianca, nº 1777, bairro Água Fria, na cidade de João Pessoa - PB

QUEM
VACINA,
CUIDA.
QUEM
EXPLICA,
CUIDA.

EM CONFORMIDADE COM:

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965)
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709)

Plataforma de agendamento de vacinação contra o Covid-19

Prefeitura Municipal de João Pessoa

TERMOS DE USO
E POLÍTICA DE
PRIVACIDADE

DEFINIÇÕES
IMPORTANTES
DADO
PESSOAL
Informação relacionada à
pessoa natural identificada
ou identificável, nos termos
do artigo 5º, I, da LGPD. Para
fins exemplificativos, iremos
considerar dados pessoais:
nome, RG, CPF, telefone, email, etc.

APLICATIVO OU
PLATAFORMA
Aplicativo desenvolvido com o
objetivo
de
viabilizar
o
agendamento – pelos titulares - da
aplicação de vacinas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).

TRATAMENTO
DE DADOS
Qualquer forma de utilização dos
dados
(ex.
coleta,
acesso;
processamento, compartilhamento,
reprodução, exclusão);

Titular de
Dados
Pessoa física a quem os dados
pessoais se referem: VOCÊ!

Política
Nome abreviado da presente
Política de Privacidade.

ACEITAÇÃO
DOS TERMOS
O aceite desta política deverá ser dado no
momento
do
cadastro
e
implicará
no
reconhecimento de que você leu, entendeu e
aceitou,
incondicionalmente,
todas
as
disposições previstas neste documento. Dessa
forma, você estará ciente e em total acordo
com o tratamento que conferiremos às
informações e aos seus dados pessoais, depois
de coletados. Caso não concorde com esta
Política, não será possível realizar o seu
cadastro e, portanto, utilizar esta plataforma.

FUNCIONA
LIDADES
Agendamento da vacinação pelo usuário;

Consulta à carteira de vacinação do usuário;

Consulta aos locais de vacinação que estão
disponíveis;

Espaço para denúncia, caso o cidadão
identifique que houve fura da fila

Estatísticas da vacinação

Perguntas frequentes.

TRATAMENTO
DE DADOS
Para ter acesso à nossa Plataforma, é
necessário que você realize o seu cadastro
no nosso sistema, através da página de
cadastro disponibilizada e forneça os
seguintes dados:

Nome completo;
CPF;
Sexo;
Data Nascimento;
Nome da mãe;
Telefone Celular;
Endereço Completo;
Comorbidades (se houver);
Grupo prioritário que faz parte.

POR QUE
COLETAMOS
SEUS DADOS?

1.

Considerando que a nossa plataforma
funciona
tanto
para
facilitar
o
agendamento
da
vacinação
pelo
cidadão, como para beneficiar os órgãos
e autoridades públicas do setor da
saúde durante o período de vacinação,
as
informações
solicitadas
são
coletadas pelas seguintes razões:

Exigência do Ministério da Saúde para
cadastro do cidadão na base de pessoas a
receberem a vacina, com o objetivo de
armazenar as informações do cidadão no
banco de dados do órgão;

Artigo
7º,
II,
da
LGPD:
para
o
cumprimento de obrigação legal ou
regulatória pelo controlador, em especial
em atenção à Portaria GM/MS Nº 69/21.

2.
Exigência do Ministério da Saúde
para evitar fraudes relacionadas à
identidade do cidadão que está
realizando o agendamento da
aplicação da vacina;

Artigo 7º, III, da LGPD: pela administração
pública, para o tratamento e uso compartilhado
de dados necessários à execução de políticas
públicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convênios ou
instrumentos
congêneres,
observadas
as
disposições do Capítulo IV desta Lei.

POR QUE
COLETAMOS
SEUS DADOS?
3.
Para realização de consulta ao DATASUS –
Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde do Brasil – para evitar
fraudes (garantir que o cidadão e titular
de dados pessoais cadastrado no nosso
aplicativo está cadastrado no sistema do
Sistema Único de Saúde do Brasil, bem
como para garantir que as informações
estão corretas);

Artigo 7º, III, da LGPD: pela administração
pública, para o tratamento e uso
compartilhado de dados necessários à
execução de políticas públicas previstas
em leis e regulamentos ou respaldadas
em contratos, convênios ou instrumentos
congêneres, observadas as disposições do
Capítulo IV desta Lei.

4.
Para viabilizar a vacinação do titular dos
dados pessoais, atendendo a legislação
aplicável.

Artigo 7º, VIII, da LGPD: para a
tutela da saúde, exclusivamente,
em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de
saúde ou autoridade sanitária.

POR QUE
COLETAMOS
SEUS DADOS?

5.
Para compartilhar com o DATASUS –
Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde do Brasil –, para a
realização de análise estatística dos
vacinados contra o COVID-19 no Brasil;

Artigo 7º, IV, da LGPD: para a realização de
estudos por órgão de pesquisa.

6.
Para compartilhamento com a Prefeitura
Municipal de João Pessoa/PB, uma vez
que este é o órgão responsável pela
campanha de vacinação no referido
município, através das secretarias de
saúde municipais.

Artigo
7º,
III,
da
LGPD:
pela
administração
pública,
para
o
tratamento e uso compartilhado de
dados necessários à execução de
políticas públicas previstas em leis e
regulamentos
ou
respaldadas
em
contratos, convênios ou instrumentos
congêneres, observadas as disposições
do Capítulo IV desta Lei.

COMPARTILHAMENTO
DE DADOS
Após a coleta dos
seus dados pessoais
no momento do
cadastro, suas
informações serão
compartilhadas com
o Ministério da Saúde
e DATASUS, bem
como com a
Prefeitura Municipal
de João Pessoa.

As informações
coletadas, por se
tratarem de dados
pessoais sensíveis e de
saúde, por força de lei –
Lei 13.787/2018 -,
deverão ficar
armazenados conosco.
Sempre que sentir
necessário, você
poderá solicitar o
acesso aos seus dados.

Os seus dados serão armazenados digitalmente,
através do uso de tecnologia cloud
(ou
“tecnologia nuvem”) da Amazon (“AWS”), com
servidores armazenados nos estados de Oregon e
Virginia, nos Estados Unidos, pelo prazo indicado
acima.
Ainda, esclarecemos que poderemos compartilhar seus dados
com outros órgãos e entidades, desde que dentro das
seguintes hipóteses: Por força de lei e/ou determinação legal
de autoridade competente; Por força de decisão judicial e/ou
administrativa por autoridade competente; Com fornecedores
para viabilizar a execução do serviço contratado.

CONTATO PARA
DÚVIDAS E
SOLICITAÇÕES
Caso você, titular de dados pessoais e
usuário do nosso aplicativo, precise de uma
cópia das suas informações, as solicitações
deverão ser realizadas no canal da chefia da
célula de informação e informática
em
saúde de João Pessoa, na opção “solicitação”,
através do e-mail:

smsjp.niis@gmail.com

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
A sua segurança é a nossa prioridade. Posto isso,
listamos todas as medidas de segurança e
mitigação de riscos que adotamos para assegurar
o ambiente mais seguro possível aos nossos
usuários:
Criptografia dos dados fornecidos: após
o fornecimento dos seus dados, estes
serão criptografados;

Autenticação dois fatores para acessar a nuvem: com
o objetivo de adicionar mais uma camada de
segurança ao acesso dos seus dados pessoais, faz-se
necessária a combinação de dois componentes para
que os nossos colaboradores consigam acessar às
informações na nuvem
Uso de tecnologia cloud (NUVEM) adequada
às principais legislações de proteção de dados
do mundo: conforme pontuado anteriormente,
nós utilizamos a tecnologia em nuvem da
Amazon – AWS – para armazenar os seus
dados. A AWS é uma das nuvens mais seguras
da atualidade, e está em conformidade com as
principais legislações de proteção de dados do
mundo, dentre elas a LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados do Brasil – e a GRPD –
General Data Protection Regulation, legislação
de proteção de dados europeia-.

Colaboradores vinculados à obrigação de confidencialidade:
todos os nossos colaboradores e prestadores de serviços são
vinculados à obrigação de confidencialidade de todas as
informações a que tiver acesso por meio de assinatura de
Termo de Confidencialidade.

DIREITOS DOS
TITULARES DE
DADOS PESSOAIS
COM BASE NA LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma série de
diretrizes sobre o tratamento de dados pessoais, bem
como dispõe sobre os direitos dos titulares. Nessa linha,
listamos abaixo os direitos que você, titular de dados
pessoais, têm, com base no artigo 18 da referida legislação:

Confirmação de acesso
Você pode solicitar a confirmação sobre a
existência de tratamento dos seus Dados Pessoais
para que, em caso positivo, você possa acessá-los,
inclusive por meio de solicitação de cópias dos
registros que temos sobre você

Correção de dados
Você pode solicitar a correção dos seus Dados
Pessoais caso estes estejam incompletos, inexatos
ou desatualizados.

Anonimização, bloqueio ou eliminação
Você pode solicitar (a) a anonimização dos seus
Dados Pessoais, de forma que eles não possam
mais ser relacionados a você e, portanto, deixem
de ser Dados Pessoais; (b) o bloqueio dos seus
Dados Pessoais, suspendendo temporariamente a
sua possibilidade de os tratarmos para certas
finalidades; e (c) a eliminação dos seus Dados
Pessoais, caso em que deveremos apagar todos os
seus Dados Pessoais sem possibilidade de
reversão.

Portabilidade
Você pode solicitar o fornecimento de seus Dados
Pessoais em formato estruturado e interoperável
visando à sua transferência para um terceiro,
desde que essa transferência não viole a
propriedade intelectual ou segredo de negócios da
Empresa.

Informação sobre o
compartilhamento
Você tem o direito de saber quais são as entidades
públicas e privadas com as quais seus Dados
Pessoais serão compartilhados. Manteremos, no
item 3 dessa Política, uma indicação das nossas
relações com terceiros que podem envolver o
compartilhamento de Dados Pessoais. Em todo
caso, se você tiver dúvidas ou quiser mais detalhes,
você tem o direito de nos solicitar essas
informações. A depender do caso, podemos limitar
as informações fornecidas a você, caso a sua
divulgação possa violar alguma outra normativa ou
direito.

Informação sobre a
possibilidade de não consentir
Você tem o direito de receber informações claras e
completas
sobre
a
possibilidade
e
as
consequências de não fornecer consentimento,
quando ele for solicitado. O seu consentimento,
quando necessário, deve ser livre e informado.
Portanto,
sempre
que
pedirmos
seu
consentimento, você será livre para negá-lo –
nesses casos, é possível que alguns serviços não
possam ser prestados.

Revogação do Consentimento
Caso você tenha consentido com alguma
finalidade de tratamento dos seus Dados Pessoais,
você pode sempre optar por retirar o seu
consentimento. No entanto, isso não afetará a
legalidade de qualquer Tratamento realizado
anteriormente à revogação. Se você retirar o seu
consentimento,
é
possível
que
fiquemos
impossibilitados de lhe prestar certos serviços, mas
iremos avisá-lo quando isso ocorrer.

Oposição
A lei autoriza o tratamento de Dados Pessoais
mesmo sem o seu consentimento ou um contrato
conosco. Nessas situações, somente trataremos
seus Dados Pessoais se tivermos motivos legítimos
para tanto, como, por exemplo, quando for
necessário para cadastrado no DATASUS. Caso
você não concorde com alguma finalidade de
tratamento dos seus Dados Pessoais, você poderá
apresentar oposição, solicitando a sua interrupção.

Nem sempre poderemos executar a solicitação feita,
uma vez que temos obrigações legais a serem cumpridas.
O eventual exercício destes direitos, como por exemplo a
revogação de consentimentos, poderá afetar a sua
capacidade de utilizar alguns de nossos produtos ou
serviços e/ou algumas de suas funcionalidades e
recursos, além de prejudicar a nossa capacidade de lhe
oferecer a melhor experiência como usuário.
Dentro dos limites da legislação aplicável, a Plataforma
se reserva o direito de manter a confidencialidade de
algumas informações e dados, a fim de preservar o sigilo
comercial, por obrigação legal ou, até mesmo, para
proteger os direitos de seus clientes e titulares de dados
pessoais.

ALTERAÇÃO
DOS TERMOS

Estamos constantemente trabalhando para
aprimorar os serviços prestados. Conforme
ocorram mudanças na oferta deste serviço ou
nas legislações aplicáveis, esta Política poderá
sofrer alterações. Dessa forma, recomendamos
a visita periódica a este documento que estará
sempre disponível em nosso aplicativo.

Data da última atualização: 31 de maio de 2021.

LEI APLICÁVEL E
FORO COMPETENTE
Esta Política de Privacidade será regida e
executada conforme o ordenamento jurídico
do Brasil, com especial atenção ao Marco Civil
da Internet (Lei nº 12.965) e a Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei nº 13.709). O Foro
Competente para dirimir eventuais lides
relacionadas a esta Política de Privacidade é o
foro da comarca de João Pessoa/PB.

QUEM
VACINA,
CUIDA.
Utilize nossa Plataforma
e cadastre-se para
combatermos juntos o
vírus!

