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Saúde Newco LTDA (“Saúde ID”), tem o compromisso de respeitar a sua privacidade e criou esta 

política de privacidade (“Política”) para explicar quais Dados são coletados e como são tratados. 

 

POR FAVOR, RECOMENDAMOS QUE A POLÍTICA ABAIXO SEJA LIDA COM ATENÇÃO. ELA 

DESCREVE COMO SÃO TRATADAS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS FORNECIDAS POR VOCÊ AO 

ACESSAR E UTILIZAR A PLATAFORMA OU COLETADAS PELA SAÚDE NEWCO LTDA (“SAÚDE ID”), 

PARA FORNECER AS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA.  

Para fins desta Política, “USUÁRIOS” são todos os indivíduos que de alguma forma utilizam a 

Plataforma. 

 
A Plataforma Pupilla é uma plataforma online acessível na URL https://www.pupilla.com/, que 

se propõe a auxiliar os profissionais médicos e estudantes de medicina na busca de conteúdos 

para atualização de conhecimentos em medicina. 

 

Este documento deve ser observado em conjunto com a Política de Privacidade do Grupo 

Fleury, acessível na URL  

https://ri.fleury.com.br/fleury/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=28904 , que 

deverá ser aplicada aos casos em que o presente Termo de Privacidade seja omisso.  

 

Não coletamos, nem conscientemente solicitamos, Informações de menores de 18 (dezoito) anos 

que não tenham sido inseridas na Plataforma ou Portal Web por seu responsável legal. USUÁRIOS 

menores de 18 (dezoito) anos não devem nos enviar informações por meio da nossa    Plataforma  ou 

Portal Web.  Se  tomarmos  conhecimento  de  que  coletamos  Informações de um indivíduo menor de 

18 (dezoito) anos que não tenham sido inseridas por seu responsável legal, iremos desconsiderar as 

Informações fornecidas e não as manteremos em nossas bases. 

 

Para que a Plataforma possa adequadamente oferecer as funcionalidades, é necessário que ela tenha 

acesso a determinadas informações pessoais sobre os USUÁRIOS (em conjunto, os “Dados”). 

 

Não é possível oferecer as funcionalidades da Plataforma sem ter acesso a esses Dados. Ou seja, o 

tratamento dos Dados é condição para utilizar a Plataforma. 

 

https://www.pupilla.com/
https://ri.fleury.com.br/fleury/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=28904


Esta Política explica, de maneira simples, objetiva e transparente, quais Dados são coletados e tratados 

pela Saúde ID, e para quais finalidades, além de indicar com quem eles podem ser compartilhados e 

quais os recursos disponíveis aos USUÁRIOS para fazer a gestão dos Dados. 

 

O conteúdo desta Política é o seguinte: 
 
 

1. Quais Dados coletamos e tratamos 

2. Porque coletamos e tratamos esses Dados 

3. Quando excluímos os  Dados 

4. Quem mais terá acesso aos Dados e porquê 

5. Quais os seus direitos com relação a esses Dados 

6. Como armazenamos e protegemos os seus Dados 

7. Você precisa fornecer o seu consentimento para a Saúde ID usar os seus Dados conforme 

descrito nesta política? 

8. Website de terceiros 

9. Alterações nesta Política 
 

 
Segundo a Lei nº 13.709/2018, a Saúde ID é considerada a “Controladora” dos seus Dados. Se após a 

leitura desta Política você ainda tiver qualquer dúvida ou, por qualquer razão, precisar se comunicar 

conosco  para  assuntos  envolvendo  os  seus  Dados, você  pode       entrar  em               contato pelos canais  

abaixo: 

 

Enviar um e-mail para: contato@pupilla.com 

 

 

1. Quais Dados coletamos e tratamos 
 
 

A Saúde ID somente recebe, ou de outra forma coleta, os seguintes tipos de informações 

relacionadas aos USUÁRIOS: informações de cadastro e, eventualmente, outras informações 

necessárias para fornecer funcionalidades adicionais aos serviços prestados na Plataforma, 

como dados bancários, relativos aos USUÁRIOS que adquirirem os cursos oferecidos na Pupilla, 

conforme descrito nessa Política. 

 

1.1. Informações de Cadastro: São as informações que o USUÁRIO preenche ao se cadastrar 

na Plataforma para criar uma conta, antes de utilizar os Serviços: 

mailto:contato@pupilla.com


 
1.2. Informações sobre Dispositivos: Para efeitos dessa Política, cookies são arquivos ou in- 

formações que podem ser armazenadas em seus dispositivos quando o USUÁRIO visita web- 

sites ou utiliza serviços on-line. São utilizados para facilitar o uso e adaptação do site, além de 

aprimorar sua estrutura e conteúdo, melhorando experiências futuras. 

1.3. Dados bancários: Os USUÁRIOS que optarem por adquirir os cursos presentes na 

plataforma, deverão fornecer os dados bancários solicitados para que o pagamento seja 

concretizado.  

 

O site e a plataforma utilizam a ferramenta Google Analytics e Hotjar, que coleta informações 

do USUÁRIO como o endereço de IP, navegador utilizado, configurações de idioma, páginas 

acessadas, por meio de cookies, de forma anônima e para efeitos analíticos, não tendo como 

finalidade o fornecimento dos dados a terceiros sem autorização expressa do USUÁRIO. 

O USUÁRIO poderá revogar autorização quanto à utilização de cookies, através de seu nave- 

gador de preferência. Alertamos que, de acordo com a escolha realizada, certas funcionali- 

dades dos nossos serviços poderão não funcionar de maneira ideal. 

 
2. Porque coletamos e tratamos esses Dados 

 
 

Usamos os Dados de USUÁRIOS para as seguintes finalidades: 



 
 

 

Dado Finalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados de Cadastro 

• Para cadastrar o USUÁRIO na Plataforma; 
• Para disponibilizar os cursos contratados, se for caso; 

• Para identificar e autenticar os USUÁRIOS; 

• Para realizar a cobrança de valores devidos em 

contraprestação pelo uso da Plataforma; 

• Para entrar em contato com o USUÁRIO (por e- mail, 

correio, mensagens de texto e/ou telefone) sobre 

diversos assuntos, inclusive o uso da plataforma e/ou 

cobrança de valores devidos e/ou para fazer 

pesquisas de satisfação; 

• Para envio de mensagens com informações sobre 

produtos ou serviços que possam ser do seu 

interesse; 

• Para publicidade, marketing e envio de newsletter; 

• Para gerar conhecimento, inovar e/ou desenvolver 

novos produtos; 

 
 
 
 

 
Dados sobre Dispositivos 

• Para cumprirmos com obrigações legais; 

• Para mostrar ao USUÁRIO publicidade, na Plataforma 

ou em sites de terceiros; 

• Para   nos  auxiliar  a  entender  seus  padrões  de  uso 

da  Plataforma  e  implementar  melhorias  nela; 

• Para recomendar ao USUÁRIO serviços ou 

funcionalidades  da  Plataforma,  inclusive  serviços 

terceiros, que possam te interessar; 

 

Não utilizamos os Dados de USUÁRIOS para nenhuma outra finalidade, além das descritas 

acima. 

 
 
 

3. Quando excluímos os Dados 



 
 
 

Nós estruturamos a Plataforma e as nossas operações para que os seus Dados não sejam 

mantidos de maneira identificada por mais tempo do que o necessário. Ou seja, nós mante- 

mos os Dados somente durante o período em que eles são necessários para as finalidades 

descritas acima, se formos obrigados por lei ou para exercício regular de nossos direitos. 

 
Caso seja do interesse do USUÁRIO, os dados poderão ser eliminados, mediante solicitação 

expressa. No entanto, pode ocorrer de os dados precisarem de ser mantidos por período 

superior, por motivo de lei, ordem judicial, prevenção à fraude (art. 11, inciso II - a) da Lei 

Geral de Proteção de Dados “LGPD”, Lei nº 13.709/2018) e outros interesses legítimos, em 

conformidade com o artigo 10 da LGPD. Findo o prazo e a necessidade legal, serão excluídos 

com uso de métodos de descarte seguro, ou utilizados de forma anonimizada para fins esta- 

tísticos. 

 
Eventual solicitação de eliminação de informações essenciais para a gestão de seu cadastro, 

implicará no término de sua relação contratual, com o consequente cancelamento dos ser- 

viços então prestados. 

 

As informações que coletamos referentes ao endereço de IP dos USUÁRIOS da página e aos 

registros de acesso dos USUÁRIOS cadastrados são armazenados por pelo menos 6 (seis) 

meses, conforme determinado pelo artigo 15 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) 

 

4. Quem mais terá acesso aos Dados e porquê 
 
 

Não vendemos nem comercializamos os seus Dados. Entretanto, podemos eventualmente 

compartilhar os dados coletados e as atividades registradas: 

a) Com empresas parceiras, no desenvolvimento e prestação de serviços disponibilizados ao 

USUÁRIO; 

b) Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, sempre que 

houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial; 

c) De forma automática em caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e in- 

corporação, hipótese em que a transferência das informações será necessária para a conti- 

nuidade dos serviços; 



 
 
 
 

 
5. Quais os seus direitos com relação aos seus Dados 

 
 

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 –) (“LGPD”), você tem direito 

a: 
 
 

i. Confirmação de que realizamos o tratamento dos seus Dados; 
 
 

ii. Acesso aos seus Dados; 
 
 

iii. Correção de Dados que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 

 
iv. Anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados desnecessários, excessivos ou trata- 

dos em desconformidade com o disposto na LGPD; 

 

v. Portabilidade dos seus Dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os 

nossos segredos comerciais e industriais, após a regulamentação dos meios pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 

 
vi. Eliminação dos Dados tratados com base no seu consentimento, exceto nas hipóteses 

de conservação de Dados previstas na LGPD; 

 

vii. Informação sobre com quem compartilhamos os seus Dados; 
 

 
viii. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento e as conse- 

quências; 

 

ix. Revogação do seu consentimento para o tratamento dos seus Dados, quando os Dados 

forem tratados com base no seu Consentimento (veja o item 7 abaixo); 

 
x. Oposição a tratamento que viole a LGPD. 



 
 
 

Você pode exercer quaisquer dos direitos acima enviando um e-mail para: contato@pu- 

pilla.com 

 

Antes de respondermos a uma solicitação para exercício dos direitos mencionados acima, 

podemos solicitar que você nos forneça algumas informações para confirmarmos sua identi- 

dade. 

 

6. Como armazenamos e protegemos os seus Dados 
 
 

Nós armazenamos seus dados de forma segura em data centers de terceiros localizados no 

Brasil e nos Estados Unidos (Servidores AWS). Atualmente, contratamos os serviços de data 

centers fornecidos por operadores de serviços de computação em nuvem. Antes de enviar os 

seus dados para armazenamento em outros países, nós adotamos as medidas exigidas por lei 

para assegurar eles continuem protegidos. 

 

Nós adotamos as melhores práticas técnicas e administrativas para proteger os Dados de 

acessos não autorizados, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito. 

 
7. Você precisa fornecer o seu consentimento para o Saúde ID usar os Dados conforme 

descrito nesta política? 

 

A LGPD estabelece diversas situações em que é permitido o tratamento de dados pessoais 

independentemente do consentimento do titular daqueles dados. São as chamadas “bases 

legais para o tratamento de dados”. 

 

Isso significa que, se você optar por utilizar a Plataforma, em alguns casos poderemos coletar e 

tratar os seus dados independentemente do seu consentimento (se houver uma “base legal” prevista 

na LGPD que nos permita fazer isso). Em outros casos, pediremos o seu consentimento para usar os 

seus Dados. 

 
Ao  clicar  em  “Forneço o  meu  consentimento  para  o  tratamento  dos  meus  dados  pessoais, 



 
 

 

quando aplicável” você fornecerá o seu consentimento para o tratamento dos seus dados nas 

hipóteses especificadas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Uso da Pla- 

taforma. 

 
8. Websites de Terceiros 

 
 

Como um recurso para os nossos USUÁRIOS, podemos fornecer links para outros sites na Internet.  A 

Saúde ID não se responsabiliza por esses websites e conteúdos e, ainda, não compartilha, subscreve, 

monitora, valida ou aceita a forma como esses websites ou ferramentas de armazenamento de 

conteúdo coletam, processam e transferem suas informações pessoais e privadas. Recomendamos 

que você consulte as respectivas políticas de privacidade de tais websites para se informar 

adequadamente a respeito do uso de suas informações pessoais por outros websites ou outras 

ferramentas. 

 

9. Alterações nesta Política 
 
 

Nós    poderemos  alterar  as  disposições  desta  Política  a  nosso   critério  e  a  qualquer   tempo. 
 

 
Toda vez que alterarmos materialmente esta Política, essas alterações serão válidas, eficazes e 

vinculantes após: (1) serem divulgadas no website do Saúde ID ou na própria Plataforma; (2) serem 

enviadas por e-mail aos USUÁRIOS; e/ou (3) serem comunicadas de qualquer outra forma aos 

USUÁRIOS. 

 

O USUÁRIO deverá verificar a versão atualizada desta Política toda vez que visitar a Plataforma. 

 

Nas hipóteses em que as alterações nesta Política impliquem em mudanças nas nossas práticas de 

tratamento de dados pessoais, que dependam do consentimento dos USUÁRIOS (veja o item 7 acima), os 

USUÁRIOS  serão solicitados  a consentir com os novos  termos  desta  Política após a alteração para que 

possam continuar utilizando a Plataforma e recebendo os Serviços. 



 
 
 
 

 

Eu li e estou ciente das condições de tratamento de dados pessoais descritas nesta Política de 

Privacidade. Forneço o meu consentimento expresso e inequívoco para o tratamento dos meus 

dados pessoais, quando aplicável. 


