
COMUNICADO 
DE PRIVACIDADE



Comunicado de Privacidade

1. Consentimento

My Personal Health Record Express Inc., também denominada MphRx 
("MphRx", "Empresa", "Nós" ou "Nosso") é a proprietária do domínio 
www.mphrx.com, Minerva (as URLs e aplicações/apps móveis 
referenciados em conjunto como “Plataforma”). Os termos “você” 
ou “seu” referem-se a você como usuário (quer você seja um usuário 
registrado, um usuário não registrado ou uma instituição ou provedor 
de saúde) do Website ou dos serviços oferecidos pelo Website ("Serviço"). 

MphRx está comprometida com a sua privacidade. Essa Comunicado 
de privacidade ("Comunicado de privacidade") aplica- se à coleta,
uso, armazenamento, processamento, destino, transferência e demais 
atividades de tratamento das suas informações (definidas abaixo), 
quando você usa a plataforma e/ou seus serviços. 

1.1. Ao clicar no botão “Eu aceito” ao final da página que contém 
os Termos de Uso ou ao nos fornecer suas informações 
pessoais ou ao usar os recursos fornecidos pela Plataforma, 
você consente com a coleta, armazenamento, processamento, 
destino, transferência e demais atividades de tratamento de 
suas informações pessoais, de acordo com as provisões dessa 
Comunicado de privacidade e da legislação aplicável. 

1.2. Você reconhece que está fornecendo suas informações 
pessoais por livre e espontânea vontade.



2. Mudanças na Comunicado 
de Privacidade

2.1. Sempre que atualizamos nossa Comunicado de privacidade, 
na próxima vez que você se logar na Plataforma, você será 
notificado quanto às alterações realizadas. Você deverá 
ler e concodar com as alterações apresentadas antes de 
prosseguir. Caso você não concorde com as alterações, 
por favor, não utilize mais a plataforma. 

Poderemos atualizar essa Comunicado de privacidade de tempos 
em tempos e tais mudanças estarão presentes nesta página. 
É sua responsabilidade revisar estes Termos de Uso cada vez 
que você acessar a Plataforma. 

1.3. Você tem a opção de não nos fornecer as informações 
pessoais que foram solicitadas. Você também tem a opção 
de revogar seu consentimento a qualquer tempo. Receberemos 
os pedidos de revogação de consentimento pelo email 
telemedicina@americasmed.com.br. 

Se você não nos fornecer suas informações pessoais ou se 
revogar seu consentimento a qualquer tempo, nós poderemos 
ficar impedidos de cumprir os propósitos para os quais os referidas 
informações pessoais foram coletadas e poderemos restringir 
o seu acesso à Plataforma.  



3.1. O tipo de informações que coletamos a seu respeito incluem 
Informações Pessoais e Informações Pessoais Sensíveis 
coletivamente, referidas como "Informações Pessoais". 

3.2. Toda informação relacionada a uma pessoa idenficada 
ou identificável é uma Informação Pessoal.

As Informações Pessoais Comunicado incluem, 
mas não se limitar a: 

(i)  Nome;
(ii)  Data de nascimento;
(iii)  Endereço de email;
(iv)  Gênero;
(v)  ID de login e senha; 

3.3. Informações Pessoais Sensíveis correspondem informações 
sobre origem racial ou étnica, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural, dentre outros. As Informações Pessoais Sensíveis 
incluem, mas não se limitam a:

(i)  Condição de saúde física, fisiológica e mental;
(ii)  Registros médicos e histórico; 

3. Quais informações são coletadas?



3.4. Também podemos coletar Informações Pessoais através da 
Plataforma quando você visitar a visitar. Essas informações 
podem ser armazenadas nos logs do servidor e podem incluir:

(i)     Os detalhes do seu acesso à plataforma como tempo 
logado,frequência de acesso, duração e padrão de uso, 
recursos utilizados e quantidade de armazenamento usado;

(ii)    Dados mestres e de transação e outros dados 
armazenados em sua conta de usuário;

(iii)   Endereço do protocolo da Internet (IP), tipo de navegador, 
idioma do navegador, URL de referência, arquivos acessados, 
erros gerados, fuso horário, sistema operacional e outros 
detalhes do visitante coletados em nossos arquivos de log; 

4.1. Os momentos nos quais coletamos suas Informações Pessoais, 
entre outros, são os seguintes:

(i)     Quando você se inscreve em nosso site;

(ii)    Quando você cria um perfil em nosso site, independentemente
do tipo de serviço escolhido;

(iii)   Quando você é atendido por algum dos profissionais
via Plataforma;

4. Como coletamos suas 
informações pessoais?



(iv)  Quando você usa os recursos em nosso site e/ou 
quando usa Serviços, inclusive com a inserção de seus 
documentos pessoais ou médicos;

(v)   Ao acessar o site ou os Serviços;

(vi)  Pelo uso de Cookies.

5.1. Coletamos suas Informações Pessoais para vários propósitos,
incluindo os seguintes:

(i)       Para permitir que você use a Plataforma e utilize os Serviços.
Por exemplo, você pode fornecer Informações Pessoais Sensíveis, 
aquelas relacionadas a sua saúde na Plataforma a fim de consultar
um provedor de cuidados clínicos em particular, ou você pode 
fornecer Informações Pessoais de natureza financeira para 
processar um pagamento que você precisa fazer na Plataforma, 
bem como dados de seguros e planos de saúde que você tenha;

(ii)      Responder às suas pesquisas;

(iii)     Fornecer informações sobre produtos e serviços 
disponíveis na Plataforma;

(iv)     Personalizar sua experiência no site;

(v)      Ajudá-lo a resolver seus problemas que a Plataforma 
eventualmente apresentar, incluindo problemas técnicos; 

5. Para quais finalidades as informações
pessoais coletadas são usadas?



5.2. Os propósitos referidos neste item serão referidos coletivamente 
como "Finalidade (s)") 

5.3. Como as informações pessoais podem ser compartilhadas
e transferidas?  Podemos trocar, transferir, compartilhar parte 
de todas ou algumas de suas Informações Pessoais com nossos 
afiliados/agentes/provedores de serviços de terceiros/parceiros/
bancos e instituições financeiras para os propósitos especificados 
nesta Comunicado de Privacidade ou conforme exigido pela 
lei aplicável ou em caso de venda, aquisição, fusão ou falência 
envolvendo a MphRx. 

5.4. Não haverá a transferência de Informações Pessoais, direta ou
indiretamente, ou para terceiros ou prestadores de serviço da 
Empresa localizados fora do Brasil. 

(vi)     Para uma administração adequada da Plataforma;

(vii)    Conduzir revisões internas e análise de dados para 
a Plataforma (por exemplo, para determinar o número de 
visitantes de páginas específicasna Plataforma);

(viii)   Melhorar os Serviços, conteúdo e publicidade da Plataforma;

(ix)     Proteger a integridade da Plataforma, e;

(x)      Conduzir estudos analíticos sobre os Serviços, tais como 
comportamento de usuário, preferências de usuário etc;

(xi)     Fazer revelações quando necessário conforme exigido pela lei. 



6.1. A segurança de suas Informações Pessoais é importante 
para nós. Adotamos práticas e procedimentos de segurança 
razoáveis para garantir que elas sejam coletadas de modo 
seguro e assim permaneçam. Restringimos o acesso a suas
Informações Pessoais a nossos funcionários, agentes, prestadores 
de serviços, parceiros e agências que precisam conhecer essas
Informações Pessoais em relação às Finalidades especificados 
acima, Comunicado e garantimos que essas entidades concordem 
em cumprir esta Comunicado de Privacidade e estejam 
vinculadas por documentoscontratuais que estabelecem 
obrigações de confidencialidade e sigilo. 

6.2. Em alguns situações haver solicitação de acesso às informações 
do prontuário para fins de auditoria por sua Operadora 
(neste caso o acesso será feito pro auditores médicos ou de 
enfermagem) ou para fins de instrução de processo administrativo 
conduzido pelo poder público (Vigilância Sanitária, Polícia Civil 
entre outros), pelo poder judiciário ou por orgãos de classe 
profissional (CFM, CRM, COFEN, COREN entre outros), 
sempre de acordo com a legislação vigente e respeitado 
o sigilo e confidencialidade das informações. 

6. Como protegemos suas 
informações pessoais?



7.1. A Empresa mantém medidas de segurança razoáveis para 
salvaguardar as Informações Pessoais contra perda, interferência, 
uso indevido, acesso não autorizado, divulgação, alteração ou 
destruição. A Empresa também mantém procedimentos razoáveis 
para ajudar a assegurar que tais Informações sejam confiáveis 
para o uso aos quais se destinam e também para que sejam 
corretas, completas e atualizadas. 

7. Segurança e integridade 
de informações pessoais

8.1. Informações Pessoais serão retidas apenas pelo tempo 
razoavelmente necessário para o cumprimento das 
finalidades de tratamento acima estabelecidas, de acordo 
com a legislação e regulação aplicáveis. 

8. Retenção de informações pessoais

9.1. Na qualidade de Titular de Dados, você pode entrar em contato 
conosco, através do e-mail fornecido na seção de “CORRIGINDO 
IMPRECISÕES OU ATUALIZANDO INFORMAÇÕES PESSOAIS” abaixo, 
para requerer confirmação da existência de tratamento, acesso 
a Informações Pessoais que possuímos a seu respeito, para corrigir 
inexatidões, incompletudes ou erros ou para requerer anonimização, 
bloqueio ou eliminação de suas Informações Pessoais, para requerer 
a portabilidade de Informações Pessoais para outro terceiros que 
possuam contrato conosco ou para revogar o consentimento 
eventualmente dado, de acordo com a legislação aplicável.

9. Retenção de informações pessoais



9.2. Nós podemos estar impossibilitados de cumprir tal requerimento, 
se fazê-lo resultar em violação às leis, regulamentos e códigos 
de prática profissional aplicáveis. Entretanto, em algumas 
circunstâncias, você poderá requerer o bloqueio do tratamento 
subsequente de suas Informações Pessoais. Você também 
tem direito à portabilidade de suas Informações Pessoais para 
outa Controlador de Dados, em determinadas circunstâncias. 
Em caso de tratamento de Informações Pessoais realizado 
sob consentimento, este pode ser revogado a qualquer tempo, 
gratuitamente, embora a revogação possa causar impactos 
ou interromper a prestação de nossos serviços em seu favor. 

9.3. Caso você tome a ciência de qualquer inexatidão ou caso 
ocorra alguma alteração em suas Informações Pessoais, 
deverá nos informar tais mudanças por meio do endereço 
listado abaixo, na seção “CORRIGINDO IMPRECISÕES OU 
ATUALIZANDO INFORMAÇÕES PESSOAIS”, para que suas 
Informações Pessoais sejam atualizadas ou corrigidas. 

9.4. Você têm os seguintes direitos com relação às suas Informações 
Pessoais: (i) confirmação da existência do tratamento; 
(ii) acesso às Informações Pessoais que possuímos a seu respeito; 
(iii) correção de Informações Pessoais incompletas, inexatas 
ou desatualizadas; (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de 
informações desnecessárias, excessivas ou tratadas em desacordo 
com os dispositivos legais; (v) portabilidade de Informações 
Pessoais, por meio de requerimento expresso, sujeito a sigilo 
comercial e industrial; 

Você pode, ainda, requisitar informações sobre tais terceiros 
fornecedores ou prestadores de serviços com os quais 
suas Informações Pessoais tenham sido compartilhadas. 



(vi) eliminação de Informações Pessoais tratadas com fundamento 
no consentimento; (vii) informações sobre as entidades públicas 
e privadas com as quais compartilhamos suas Informações 
Pessoais; (viii) informações sobre a possibilidade de não 
fornecer o consentimento e as consequências desta recusa; 
e (ix) revogação do consentimento, todos os quais podem ser 
exercidos através dos mecanismos previstos no art. 18 da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

10.1. Podemos armazenar “cookies” temporários ou permanentes 
no seu computador. Um cookie é um pequeno pedaço de dados 
que é enviado ao seu navegador a partir de um servidor da web 
e armazenado no disco rígido do seu computador. Um cookie não
pode ler dados do seu disco rígido ou ler arquivos de cookies 
criados por outros sites. Depois de fechar o navegador, o cookie 
simplesmente termina. Por exemplo, ao definir um cookie no seu 
navegador, você não precisa fazer login com sua senha mais 
de uma vez, economizando tempo enquanto está no site. 
Nós e nossos parceiros de negócios podemos usar cookies 
para personalizar melhor o conteúdo, banners e promoções 
que você vê nos sites. 

10.2. Você pode optar por aceitar cookies alterando as configurações 
do seu navegador. Você pode redefinir seu navegador para 
recusar todos os cookies ou permitir que seu navegador 
mostre quando um cookie estiver sendo enviado. 

10. Cookies



10.3. Se você rejeitar os cookies na Plataforma, ainda poderá utilizá-la, 
mas poderá ter limitadas a determinadas funcionalidades mínimas, 
a apenas a algumas áreas da Plataforma ou a certas funções. 
Alguns de nossos parceiros de negócios podem usar cookies 
em seus respectivos sites. Não temos acesso ou controle sobre 
os cookies utilizados por nossos parceiros.

11.1. A Plataforma pode conter links para sites de terceiros. Os sites 
de terceiros não estão sob o controle da MphRxa qual não é 
responsável pelas práticas de privacidade desses sites de 
terceiros. Muito embora a MphRx  selecione seus parceiros 
e prestadores de serviço pa manterem Comunicados de Prividade 
adequadas e respeito à legislação de proteção de Dados, 
links podem ser alterados e direcioná-los a sites não totalmente 
seguros. A MphRx encoraja você a, sempre que sair do ambiente 
da Plataforma, ler as políticas e comunicados de privacidade 
de todos os sites de terceiros que coletam informações pessoais 
suas. Se você decidir acessar qualquer um dos sites de terceiros 
vinculados à Plataforma, você o fará inteiramente por seu 
próprio risco. Quaisquer links para qualquer parceiro dos sites 
são de responsabilidade da parte vinculante, e a MphRx não 
será responsável pela notificação de qualquer alteração no 
nome ou localização de qualquer informação nos sites. 

11. Links



12.1. Se suas Informações Pessoais mudarem ou se você precisar 
atualizar ou corrigi-las ou tiver alguma reclamação com relação 
ao tratamento de de suas Informações Pessoais por qualquer 
motivo, você poderá nos enviar atualizações e correções para 
telemedicina@americasmed.com.br e atualizaremos, corrigiremos
e completaremos suas Informaçoes Pessoais dentro de um prazo 
razoável. Se suas Informações Pessoais estiverem armazenadas 
como parte de seu perfil na Plataforma, você poderá atualizá-las 
diretamente, na página de Perfil da Plataforma. 

13. Esta Comunicado de Privacidade está de acordo com a legislação 
de proteção de dados aplicável. Você não deve utilizar os 
serviços se discordar de algum trecho desta Comunicado ou dos 
Termos de Uso da Plataforma. Se prosseguir com seu cadastro, 
entenderemos que você aceitou suas disposições.

12. Corrigindo imprecisões ou atualizando
informações pessoais




