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SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

A presente Política de Privacidade contém informações sobre coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais dos usuários do Sistema 
Clínica Digital na integração com a Agenda do Google, com a finalidade de demonstrar 
absoluta transparência quanto ao assunto e esclarecer a todos interessados sobre os 
tipos de dados que são coletados, os motivos da coleta e a forma como os usuários 
podem gerenciar ou excluir as suas informações pessoais. 

Esta Política de Privacidade aplica-se a todos os usuários do Sistema Clínica Digital que 
vinculam suas agendas a uma agenda do Google, e integra os Termos e Condições Gerais 
de Uso do Sistema Clínica Digital. 

O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (Lei 13.709/18), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) (e o 
Regulamento da UE n. 2016/6790). Ainda, o documento poderá ser atualizado em 
decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se convida o usuário a 
consultar periodicamente o link usado para acessar este documento. 

 

SEÇÃO 2 - RECOLHIMENTO DE DADOS PESSOAIS DO USUÁRIO 

O sistema Clínica Digital não recolhe dados pessoais do usuário no momento em que a 
agenda do sistema é vinculada a uma conta do Google. As credenciais de acesso são 
fornecidas diretamente para o Google, que devolve para o Sistema Clínica Digital uma 
chave para que possamos criar eventos na agenda e excluir apenas os eventos criados 
pelo Sistema. A chave é atualizada pelo próprio Google de tempos em tempos, e o 
Sistema Clinica Digital receberá essas atualizações no dia a dia, durante as interações do 
sistema com a Agenda do Google. 

 

SEÇÃO 3 - SEGURANÇA  

A TechTrust, desenvolvedora do Sistema Clínica Digital, se compromete a aplicar as 
medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 
autorizados e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de 
tais dados. 

Todos os acessos feitos pelo sistema à Agenda do Google são criptografados usando a 
tecnologia "secure socket layer" (SSL) que garante a transmissão de dados de forma 
segura e confidencial, de modo que a transmissão dos dados entre o servidor e o usuário 
ocorre de maneira cifrada e encriptada. 

A TechTrust não se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, como 
em caso de ataque de hackers ou crackers, mas se exime em casos de culpa exclusiva do 
usuário, como no caso em que ele mesmo transfere seus dados a terceiros. O site se 
compromete a comunicar o usuário em caso detecte alguma violação de segurança no 
acesso à Agenda do Google. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/612902269/lei-13709-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
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SEÇÃO 4 - COMPARTILHAMENTO DOS DADOS 

O sistema Clínica Digital não compartilhará em momento algum a chave de acesso à 
Agenda do Google. 

 

SEÇÃO 5 - CONSENTIMENTO 

Ao utilizar o serviço de sincronização da agenda do Sistema Clínica Digital com a Agenda 
do Google, o usuário está consentindo com a presente Política de Privacidade. 

O usuário manifesta conhecer e pode exercitar seus direitos de cancelar o vínculo entre 
a agenda do Sistema Clínica Digital e a Agenda do Google a qualquer momento, sem 
necessidade de intermediação de outra pessoa para a execução dessa tarefa. 

 

SEÇÃO 6 - ALTERAÇÕES PARA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A TechTrust reserva o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer 
momento, então, é recomendável que o usuário revise-a com frequência. 

As alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua publicação no 
site www.clinica.digital . Quando realizadas alterações os usuários serão notificados. Ao 
utilizar o serviço ou fornecer informações pessoais após eventuais modificações, o 
usuário demonstra sua concordância com as novas normas. 

Diante da fusão ou venda da plataforma à outra empresa os dados dos usuários podem 
ser transferidos para os novos proprietários para que a permanência dos serviços 
oferecidos. 

 

SEÇÃO 7 – JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado 
integralmente o Direito brasileiro. 

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra 
a sede da empresa. 

 

 

São José do Rio Preto, 24 de março de 2021 

Techtrust Soluções em TI e Processos 

http://www.clinica.digital/

