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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Este website (doravante "Site") é operado e gerenciado pela OPY HEALTHCARE GESTÃO DE
ATIVOS E INVESTIMENTOS S/A (“OPY”) e suas subsidiárias (em conjunto denominadas
“Empresas OPY”), na qualidade de controladoras de dados.
Esta Política de Privacidade (“Política”) ilustra como as Empresas OPY tratam dados pessoais dos
usuários (doravante "Usuário", ou "Você") de acordo com a Lei No. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais - "LGPD"), e como esses dados são usados, compartilhados e como podem ser
acessados, alterados ou excluídos. Como prova de seu compromisso em relação à privacidade, as
Empresas OPY definiram esta Política no âmbito mais amplo de um modelo de gerenciamento de
privacidade, para garantir o seu total cumprimento como base da cultura da empresa. Todos os dados
pessoais fornecidos por Você, por meio deste Site, são usados exclusivamente para os objetivos
descritos abaixo.

QUAIS CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS AS EMPRESAS OPY COLETAM SOBRE MIM E COMO
ESSES DADOS SÃO COLETADOS?
"Dado pessoal" significa qualquer informação relativa a Você. Dependendo da forma como você
interagir conosco, as Empresas OPY coletarão, tratarão e utilizarão as seguintes categorias e tipos de
dados pessoais sobre Você:
• dados de identificação, tais como seu nome, sobrenome;
• informações pessoais, como data de nascimento;
• dados de contato, como seu endereço de e-mail, telefone residencial e celular;
• dados profissionais, como empresa em Você trabalha, departamento, cargo, e
• dados sobre seu uso dos nossos serviços ou do Site, como os logs relacionados a cada sessão,
inclusive endereço de IP, data e hora do acesso; e
• dados de navegação, as Empresas OPY usam determinadas tecnologias (cookies, veja abaixo para
obter mais informações) que coletam automaticamente determinados elementos informativos
relacionadas à forma com a qual o usuário usa nossos serviços, como endereço IP ou outro código
exclusivo do dispositivo (computador, dispositivo móvel ou outros dispositivos) utilizado pelo
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Usuário para navegar no site, data e hora de acesso; identificação como Usuário registrado ou não;
informações técnicas que podem incluir o URL de origem do Usuário; informações sobre o
navegador; idioma. Estas informações nos ajudam a melhorar continuamente os nossos serviços, bem
como monitorar a exatidão das operações do Site e não se destinam a serem associadas aos dados de
identificação do Usuário. No entanto, os dados de navegação podem identificá-lo quando comparados
com suas informações pessoais de identificação.
Os seus dados pessoais são coletados a partir das seguintes fontes:
• dados que Você nos fornecer diretamente, ao entrar em contato conosco; e
• informações obtidas mediante sistemas de rastreamento automático ao usar o Site e seus serviços.

PARA QUAIS FINALIDADES AS EMPRESAS OPY USAM ESSES DADOS PESSOAIS?
As Empresas OPY tratarão seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
• gerenciar e responder a contato do Usuário, com questionamentos, dúvidas ou quaisquer outras
solicitações;
• auxiliar o Usuário em sua experiência no Site, esclarecendo dúvidas e sugerindo conteúdo;
• gerenciar tecnicamente o Site e suas funções operacionais, incluindo a solução de problemas
técnicos, análises estatísticas, testes e pesquisas;
• prevenir ou descobrir atividades fraudulentas ou uso indevido que seja prejudicial ao nosso Site;
• cumprir os requisitos legais previstos em leis e regulamentos brasileiros, bem como ordens
judiciais ou decisões ou solicitações de autoridades;
• proteger a segurança cibernética dos Usuários e do Site;
• defender as Empresas OPY em juízo ou em esfera administrativa, por exemplo, em caso de
violação pelos Usuários da Web, ou para exercer e proteger os direitos e a propriedade das Empresas
OPY;
• atender às solicitações do Usuário (por exemplo, gerenciamento de solicitações de informações);
e
• cadastramento de Usuários que anexarem seus currículos no Site em processos seletivos internos
das Empresas OPY;
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POR QUE AS EMPRESAS OPY PRECISAM COLETAR, TRATAR E USAR MEUS DADOS PESSOAIS?
Nós trataremos seus dados pessoais em estrito cumprimento ao disposto na legislação aplicável,
especialmente na Lei No. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou "LGPD"). Nossas
atividades de tratamento de dados pessoais têm por fundamento uma das bases legais previstas na
LGPD, e é o que vamos explicar a Você abaixo.
Quando você nos contata em relação ao Site, ou com dúvidas sobre as Empresas OPY e seus serviços,
nós trataremos seus dados pessoais com base em nosso legítimo interesse, nos termos do artigo 7, IX
da LGPD. O nosso interesse legítimo é apoiar e promover nossas atividades, e garantir o fornecimento
de informações completas a usuários sobre as Empresas OPY e seus serviços.
Finalmente, caso necessário, as Empresas OPY poderão tratar seus dados pessoais para cumprir a lei
e exercer direitos das Empresas OPY ou de terceiros, nos termos do artigo 7, II e VI.

COM QUEM AS EMPRESAS OPY PODERÃO COMPARTILHAR MEUS DADOS PESSOAIS?
Para atingir as finalidades descritas nesta Política de Privacidade, algumas empresas poderão ser
envolvidas nas atividades de tratamento, tanto na qualidade de controladores e responsáveis pelo
tratamento, como na qualidade de operadores, e para isso as Empresas OPY poderão compartilhar
seus dados pessoais com terceiros, conforme indicado abaixo. No entanto, nos termos das nossas
políticas internas, nós limitamos os terceiros que têm acesso aos dados pessoais ao necessário. Para
as finalidades aqui descritas poderemos compartilhar seus dados pessoais:
• com consultores e empresas de tecnologia e TI autorizados a gerenciar o Site e fornecer os serviços
relacionados ao Site e provedores de hospedagem;
• com reguladores, autoridades e outros terceiros, se necessário para cumprimento de obrigação legal
ou para exercício de direitos das Empresas OPY ou de terceiros;
• com empresas adquirentes, no contexto de uma aquisição ou outra operação de venda de ativos ou
operação societária envolvendo as Empresas OPY;
• com Operadores. Na medida do necessário para as finalidades de tratamento indicadas nesta
Política de Privacidade, as Empresas OPY poderão compartilhar seus dados pessoais com terceiros,
quer do grupo econômico das Empresas OPY, quer terceiros independentes, para tratar dados pessoais
de acordo com nossas instruções específicas, em nome das Empresas OPY ("Operadores"). Os
Operadores poderão tratar dados para administração de nossa base de dados, suporte a sistemas de
Tecnologia da Informação e suporte às atividades organizacionais das Empresas OPY, e estarão
sujeitos a obrigações contratuais de implementar medidas técnicas e organizacionais de segurança
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para proteger os dados pessoais e de somente tratar dados de acordo com as instruções das Empresas
OPY.
Alguns dos terceiros que têm acesso aos dados pessoais podem estar localizados em outros países ou
podem tratar dados fora do Brasil. O nível de proteção de dados no outro país pode não ser equivalente
ao nível de proteção no Brasil. Por isso, nós somente transferiremos seus dados pessoais para países
que a ANPD decidir ter um nível de proteção adequada ou nós tomaremos medidas efetivas para
garantir que todos os destinatários dos dados pessoais implementem um nível adequado de proteção
de dados. Nós fazemos isso, por exemplo, por meio contratual, celebrando contratos de transferência
internacional de dados pessoais nos moldes das cláusulas-padrão, em cumprimento ao disposto na
LGPD.

GESTÃO DOS DADOS PESSOAIS
O fornecimento dos dados pessoais de cadastro do Usuário é voluntário e opcional. Os Usuários
podem decidir livremente não fornecer informações para fins de contato com as Empresas OPY, bem
como, posteriormente, excluir seu cadastro.

SEGURANÇA
As Empresas OPY adotarão medidas técnicas e organizacionais de segurança para proteger as
informações dos Usuários contra acessos ou utilizações não autorizadas.

POR QUANTO TEMPO AS EMPRESAS OPY VÃO MANTER MEUS DADOS PESSOAIS?
A Empresas OPY tratam seus dados pessoais apenas para os fins descritos nesta Política de
Privacidade. Os dados pessoais são mantidos e eliminados de acordo com a política de retenção das
Empresas OPY, na medida em que forem necessários para as finalidades de tratamento, e devem ser
excluídos: (i) assim que chegue ao fim a razão de sua utilização; ou (ii) se o prazo for determinado
pela LGPD ou outra legislação pertinente. As Empresas OPY também tratarão os dados até o prazo
prescricional previsto na legislação aplicável para possíveis ações relativas aos dados. Para maiores
informações, entre em contato com as Empresas OPY mediante os canais indicados nesta Política.
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COOKIES
Para melhorar a navegação no Site, as Empresas OPY usam "cookies". Um cookie é um arquivo
pequeno, geralmente composto de letras e números, que é baixado em um computador, quando o
Usuário faz logon em sites específicos. Os cookies permitem que um site reconheça o computador do
Usuário, rastreie sua navegação em várias páginas de determinado site e identifique os Usuários que
retornam ao site. Os cookies não contêm informações que identifiquem pessoalmente o Usuário, mas
as informações pessoais que as Empresas OPY registram do Usuário podem ser vinculadas a
informações mantidas nos cookies e extraídas deles. As Empresas OPY utilizam cookies no Site para
realizar e facilitar sua navegação, para fornecer e permitir que se utilizem os serviços do Site, e para
analisar e monitorar a maneira com que o Site é utilizado (por exemplo, número de acessos e páginas
visualizadas), a fim de permitir que as Empresas OPY procedam a alterações construtivas no site, em
relação ao funcionamento e à navegação, com base em seu legítimo interesse.

• Habilitando ou desabilitando cookies
Se os usuários não concordarem com a utilização dos cookies devem configurar o seu navegador para
recusar a aceitação de cookies. Observe que recusar/desabilitar cookies pode limitar a usabilidade e
a navegação fácil do Site.

DADOS DE USUÁRIOS MENORES DE IDADE
Este Site não se destina a menores de 18 (dezoito) anos e as Empresas OPY não coletam suas
informações pessoais intencionalmente.
Se qualquer informação sobre menores de idade for armazenada involuntariamente, as Empresas
OPY providenciarão a eliminação em tempo hábil, a pedido dos Usuários.

NAS ATIVIDADES AQUI DESCRITAS, AS EMPRESAS OPY TOMAM DECISÕES UNICAMENTE COM
BASE EM TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DADOS PESSOAIS?
Não, as Empresas OPY não tomam decisões unicamente com base no tratamento automatizado de
seus dados pessoais nas atividades descritas neste Termo.

5

Política de Privacidade – Sites
Empresas OPY

Elaborado por:
Aprovado por:
Data da 1ª aprovação:
Data da 1ª divulgação:
Data da revisão:
Vigência:
Versão:

Trench Rossi Watanabe
OPY
31 de julho de 202131 de julho de 2021
Por tempo indeterminado
1.0

QUAIS DIREITOS EU TENHO EM RELAÇÃO AOS MEUS DADOS PESSOAIS?
Todo titular de dados pessoais tem direitos em relação aos dados pessoais, e as Empresas OPY
respeitam os seus direitos nos termos da LGPD. Nos termos da legislação aplicável, os direitos do
Usuário devem ser exercidos de forma a proteger também os segredos industriais e comerciais das
Empresas OPY e de terceiros, bem como direitos fundamentais de terceiros.
Você tem os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais, que poderão ou não ser aplicáveis
ou poderão sofrer limitações nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, a depender da
atividade de tratamento de dados pessoais:
•

Direito de confirmação de tratamento e direito de acesso

Você tem o direito de obter a confirmação da existência da atividade de tratamento de seus dados
pessoais. Caso as Empresas OPY tratem seus dados pessoais, você tem o direito de acesso, ou seja,
de obter uma declaração simplificada ou completa sobre as categorias dos dados pessoais tratados, a
origem dos dados e as finalidades do tratamento. Caso haja tratamento de seus dados pessoais com
base no seu consentimento, ou em um contrato firmado entre Você e as Empresas OPY, Você também
tem o direito de obter cópia integral dos dados pessoais que sejam tratados com base no
consentimento ou no contrato.
• Direito de correção
Você tem o direito de solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados sobre
Você.
• Direito à anonimização, bloqueio ou eliminação
Em determinados casos, quando os seus dados pessoais forem desnecessários, excessivos ou forem
tratados em desconformidade com a LGPD, Você tem o direito de solicitar a anonimização, bloqueio
ou eliminação desses dados.
• Direito à portabilidade de dados
Em determinados casos, conforme definido e na medida do exigido pela ANPD, e sempre respeitados
os segredos comerciais e industriais das Empresas OPY, Você tem o direito à portabilidade dos seus
dados pessoais a outra empresa.
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• Direito à eliminação
Nos casos em que seus dados forem tratados com base em seu consentimento, Você tem o direito de
solicitar a eliminação de tais dados pessoais, ressalvadas as hipóteses em que as Empresas OPY têm
o direito de reter os dados nos termos da LGPD ou em razão de outra legislação aplicável.
• Direito à informação sobre uso compartilhado de dados
Você tem o direito a obter informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais as
Empresas OPY realizaram uso compartilhado de seus dados pessoais.
• Direito à recusa e à revogação do consentimento
Todas as vezes em que solicitarmos seu consentimento para tratar seus dados pessoais, Você tem o
direito de recusar o consentimento. Nós sempre o(a) informaremos sobre este direito, e sobre as
consequências caso prefira não dar consentimento para uma atividade de tratamento. Além disso,
toda vez que Você consentir com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica,
Você poderá revogar o seu consentimento a qualquer tempo, ficando convalidadas todas as atividades
de tratamento realizadas até a data da revogação.
• Direito de peticionar perante a ANPD
Você tem o direito de peticionar contra as Empresas OPY perante a ANPD em relação aos seus dados
pessoais.
• Direito de se opor a tratamento ilegal
Você tem o direito de se opor a qualquer atividade de tratamento de seus dados pessoais que viole o
disposto na LGPD.
• Direito de revisão de decisões unicamente baseadas em tratamento automatizado
Você tem o direito de 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.
Para exercer qualquer desses direitos, por favor entre em contato conosco conforme indicado no item
abaixo.
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QUEM EU POSSO CONTATAR EM RELAÇÃO A ESTE ASSUNTO?
Se Você tiver qualquer dúvida, questão ou preocupação em relação a esta Política de Privacidade, ou
se Você quiser exercer seus direitos como titular de direitos, Você poderá entrar em contato com o
Encarregado das Empresas OPY pelo e-mail: encarregado@opyhealth.com.

LINKS PARA SITES DE TERCEIROS
Durante a navegação, podem ser vistos os conteúdos que remetem a sites de terceiros. As Empresas
OPY não pode acessar ou controlar os cookies ou outras funções usadas pelos sites de terceiros e os
procedimentos desses sites externos não são regulados por nossa Política de Privacidade.
Consequentemente, é necessário entrar em contato e/ou consultar diretamente esses terceiros para
obter informações adicionais sobre seus procedimentos de proteção de privacidade.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Por motivos legais e/ou organizacionais, esta Política de Privacidade pode sofrer alterações.
Sugerimos, portanto, que esta Política de Privacidade seja verificada regularmente, fazendo referência
à versão mais recente. Se as Empresas OPY fizerem alterações que ela acredite serem importantes,
os Usuários serão avisados por meio do Site.
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