
Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais

A Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11515932000193,
localizada na Rua Visconde de Taunay, n.º 335 , terreo , Bom Retiro , Sao Paulo /SP , CEP
01132000 , no papel de Controladora de Dados (por vezes Operadora), vem firmar com seus
Usuários um compromisso para a proteção dos dados.

Vamos informar da melhor forma e com a clareza necessária tudo o que fazemos para proteger os
dados pessoais que são compartilhados conosco.

Esta Política de Privacidade estabelece como será feita a coleta dos seus dados, o uso deles e a
transferência de informações que têm ligação com a nossa empresa.

Ao se relacionar com nossa empresa, você entende e aceita que coletamos e utilizamos as suas
informações, pessoais ou não, nas formas aqui descritas, tendo sido esta Política elaborada em
conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), Lei
Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor) mais a legislação aplicável ao negócio próprio da Associaçao Israelita Fortunee de
Picciotto .

Assim, nos obrigamos a cumprir com tudo o que aqui vamos firmar como compromisso da empresa
para com nossos Usuários, sejam clientes ou apenas visitantes.

Definições legais

Necessário que você conheça algumas definições da lei para que tenha completo entendimento do
que está aqui disposto:

Termo Significado neste documento



Política

Empresa

LGPD

Dados Pessoais

Dados Pessoais Sensíveis

Anonimização

Encarregado

Titular

Tratamento

Política de Privacidade e Tratamento de dados
Pessoais

Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto 

Lei nº 13.709/18 “Lei Geral de Proteção de
Dados"

Qualquer informação relativa a uma pessoa
física identificada ou identificável. É
considerada identificável uma pessoa física que
possa ser identificada, direta ou indiretamente,
em especial por referência a um identificador,
como um nome, um número de identificação,
dados de localização, identificadores por via
eletrônica ou mais elementos específicos da
identidade física, fisiológica, genética, mental,
econômica, cultural ou social dessa pessoa.

Qualquer dado pessoal que diga respeito à
origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, filosófico ou
político, bem como dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico.

Processo por meio do qual o dado perde a
possibilidade de associação, direta ou indireta,
a um indivíduo, considerados os meios técnicos
razoáveis e disponíveis no momento do
tratamento.

Pessoa responsável pela Proteção de Dados
Pessoais e pela comunicação com a ANPD e
com os titulares, também conhecido como DPO
- Data Protection Officer

Pessoa a quem os dados pessoais se referem.

Qualquer operação efetuada sobre dados
pessoais, por meios automatizados ou não
automatizados, tais como a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou



Controlador

Operador

ANPD

controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou
extração.

Pessoa a quem compete decisões sobre
tratamento dos dados pessoais

Pessoa que realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do(a) controlador(a)

Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Agora vamos conhecer quais são os dados e o que fazemos com eles.

Quais dados coletamos sobre você e para qual finalidade?

Coletamos e tratamos dados das pessoas que se relacionam com nossa empresa, sendo alguns
dados coletados de forma automática e outros que você nos fornece espontaneamente, de forma a
viabilizar a execução do nosso objetivo empresarial e aprimorar a sua experiência conosco.

Quanto aos dados fornecidos, usamos exclusivamente aqueles dados que sejam realmente
necessários e relevantes para o alcance das finalidades a que se prestam.

Dados Pessoais Sensíveis

A Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  pode coletar dados pessoais sensíveis, sempre com
seu consentimento e os quais serão informados por você claramente, a fim de viabilizar e aprimorar
a sua experiência conosco.



Esses dados podem ser sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação
a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico. Tais dados sempre estarão ligados a uma pessoa natural.

Os seus dados pessoais são coletados com a finalidade de Os dados são coletados para arquivo,
preenchimento de ficha, para preenchimento de sistema, avalição clinica de saúde geral e bucal do
paciente.  .

Com quem seus dados podem ser compartilhados?

Seus dados poderão ser compartilhados com nossos parceiros comerciais com a seguinte
finalidade: Contabilidade dos nossos funcionários e prestadores de serviço. .

Nossos parceiros recebem seus dados apenas na medida do necessário para a correta prestação
daquilo o que for contratado e nossos contratos seguem as normas de proteção de dados da
legislação em vigor.

Porém, nossos parceiros têm suas próprias Políticas de Privacidade, por isso recomendamos a
leitura desses documentos sempre que sair de nossa empresa, clicando nos links próprios dos
nossos parceiros.

Além disso, também existem outras hipóteses em que seus dados poderão ser compartilhados, que
são:

I – Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades judiciais,
administrativas ou governamentais competentes.



II – Caso de movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de forma
automática.

III – Proteção dos direitos da Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto em qualquer tipo de
conflito, inclusive os de teor judicial.

Cookies de terceiros

Trabalhamos com parceiros confiáveis e por esse motivo utilizamos cookies que são necessários
para o desempenho desse sistema.

As ferramentas utilizadas em nossa plataforma são para entendermos a forma como você a utiliza,
com a finalidade de melhorar o desempenho da nossa plataforma.

Utilizamos alguns cookies para monitorar o uso pelos Usuários, assim poderemos observar
métricas e continuar a desenvolver um trabalho que possa lhe proporcionar a melhor experiência
possível, obtendo informações a respeito do tempo que você permanece por aqui.

Entenda melhor quais são os seus direitos

Asseguramos os seus direitos previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados sempre
serão respeitados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita, obter, a qualquer momento e
mediante requisição:



I - confirmação da existência de tratamento;

II - acesso aos dados;

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a lei;

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos
comercial e industrial;

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses
previstas em lei;

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da
negativa;

IX - revogação do consentimento;

X - informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências
da negativa.

Como você pode exercer seus direitos de titular?

Para exercer seus direitos de titular, você deve entrar em contato com a Associaçao Israelita
Fortunee de Picciotto  através dos seguintes meios disponíveis:

No endereço da Rua Visconde de Taunay, n.º 335, terreo, Bom Retiro , Sao Paulo /SP , CEP
01132000  por carta;

 

 

Pelo e-mail do nosso Encarregado de dados:  nadia@associacaofortunee.com.



De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais objeto da
solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais comprovações que possam
comprovar sua identidade. Nessa hipótese, você será informado previamente.

Como e por quanto tempo seus dados serão armazenados?

Seus dados pessoais coletados pela Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  serão utilizados e
armazenados durante o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades
elencadas na presente Política de Privacidade sejam atingidas, considerando os direitos dos
titulares dos dados, dos controladores e dos operadores.

De modo geral, seus dados serão mantidos enquanto existir uma relação contratual entre você e a
Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto . Ao final desse período de armazenamento dos dados
pessoais, estes serão excluídos de nossas bases de dados ou anonimizados, ressalvadas as
hipóteses legalmente previstas no artigo 16 lei geral de proteção de dados, a saber:

I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados
pessoais;

III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos
nesta Lei;

IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os
dados.

Isto é, informações pessoais sobre você que sejam imprescindíveis para o cumprimento de
determinações legais, judiciais e administrativas e/ou para o exercício do direito de defesa em
processos judiciais e administrativos serão mantidas, a despeito da exclusão dos demais dados. 

O armazenamento de dados coletados pela Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  reflete o
nosso compromisso com a segurança e privacidade dos seus dados. Empregamos medidas e
soluções técnicas de proteção aptas a garantir a confidencialidade, integridade e inviolabilidade dos
seus dados. Além disso, também contamos com medidas de segurança apropriadas aos riscos e
com controle de acesso às informações armazenadas.



O que fazemos para manter seus dados seguros?

Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas, eletrônicas e
gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade.

Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais coletados,
o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais violações gerariam para os
direitos e liberdades do titular dos dados coletados e tratados.

Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes:

- Somente as pessoas autorizadas têm acesso aos seus dados pessoais.

- As pessoas que têm acesso aos seus dados estão devidamente compromissadas com a
confidencialidade e com a proteção dos dados pessoais que têm acesso.

- Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro.

A Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto se compromete a adotar as melhores práticas para
evitar e bloquear incidentes de segurança. Infelizmente, é necessário destacar que nenhuma
página virtual é inteiramente segura e livre de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos
protocolos de segurança, problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques
cibernéticos de hackers, ou também em decorrência da negligência ou imprudência do próprio
usuário da nossa plataforma.

Caso ocorra um incidente de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para você ou
qualquer um de nossos Usuários, comunicaremos aos afetados imediatamente e também à ANPD-
Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o ocorrido, em consonância com as disposições
da Lei Geral de Proteção de Dados.

Encarregado de Proteção de Dados



Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que tratamos,
você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, através
dos seguintes canais:

E-mail do Encarregado:  nadia@associacaofortunee.com 

Telefone de contato:   

O contato também poderá ser formalizado por meio físico no endereço da Rua Visconde de Taunay
, n.º 335 , terreo ,  Bom Retiro , Sao Paulo /SP , CEP 01132000 .

Alteração desta Política de Privacidade

Poderemos modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo, principalmente em função da
adequação a dispositivos legais.

Eventuais alterações entrarão em vigor a partir de sua publicação sendo devidamente notificada na
plataforma a alteração, não necessariamente você será individualmente informado.

Ao utilizar nosso site após tais modificações, você as consente. 

Nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, observando suas
disposições e zelando por seu cumprimento.



Responsabilidade

A Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos
processos de tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da Lei Geral de
Proteção de Dados.

Estamos sempre buscando as melhores condições técnicas e seguramente aptas a proteger todo o
processo de tratamento de dados.

Isenção de responsabilidade

Embora adotemos elevados padrões de segurança a fim de evitar incidentes, não há nenhuma
página virtual inteiramente livre de riscos. Nesse sentido, a Associaçao Israelita Fortunee de
Picciotto  não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes da negligência,
imprudência ou imperícia dos Usuários em relação a seus dados individuais. Garantimos e nos
responsabilizamos apenas pela segurança dos processos de tratamento de dados e do
cumprimento das disposições legais.

Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada uma conduta
culposa ou deliberada por nossa parte, também não serão da nossa responsabilidade, bem como,
informações inseridas pelo usuário nos registros necessários para a utilização dos site, sendo que,
quaisquer consequências decorrentes de informações falsas são de inteira responsabilidade dos
Usuários .

Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante
para você, comunicaremos imediatamente aos afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados sobre o ocorrido e cumpriremos as providências necessárias.

Destacamos que a responsabilidade em relação à confidencialidade dos dados de acesso é do
usuário.

Consentimento



O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual você autoriza a
Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto a tratar seus dados. Somente com o seu consentimento
é que podemos oferecer um melhor serviço.

Assim, de acordo com a lei, seus dados só serão coletados, tratados e armazenados mediante
prévio consentimento da sua parte, o que se caracterizada pela aceitação desta política em todos
os momentos em que lhe for requerido o aceite. 

O seu consentimento será obtido de forma específica, evidenciando o compromisso de
transparência e boa-fé da Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto.

A qualquer tempo e sem nenhum custo, você poderá revogar seu consentimento.

É importante destacar que a revogação do consentimento para o tratamento dos dados pode
implicar a impossibilidade da performance adequada de alguma funcionalidade do site que
dependa da operação. Tais consequências serão informadas previamente.

Firmamos então o nosso compromisso de sempre prestar a melhor informação, com clareza e
sempre acessível a quem nos procurar.

Após a leitura deste documento, você concorda que a Política de Privacidade da Associaçao
Israelita Fortunee de Picciotto foi suficientemente descrita e com a clareza necessário ao seu
entendimento, cumprindo a Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  com seu dever de
informação.

Assim, ao clicar nos botões de finalização em qualquer parte da nossa plataforma, você consente
de maneira espontânea com esta política e aceita todas as suas disposições.

Esta Política de Privacidade foi atualizada na data de 2022-02-03 .





Política Interna de Privacidade e Responsabilidade Sobre Dados

A Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11515932000193,
localizada na Rua Visconde de Taunay , n.º 335 , terreo , Bom Retiro , Sao Paulo /SP , CEP
01132000 , é responsável por orientar e fixar os princípios gerais que regem os seus negócios.
Nesse sentido, vamos estabelecer as regras gerais para o tratamento de dados internos e externos,
dos Empregados e Clientes, Usuários e Parceiros de Negócios. 

O conhecimento de todos os colaboradores que fazem parte da Associaçao Israelita Fortunee de
Picciotto  sobre o tema da proteção de dados no exercício das suas atividades profissionais faz
com que os dados pessoais a que tiverem acesso sejam tratados em conformidade com a lei e com
esta política. Isso garante que a empresa está em conformidade com a legislação em vigor em
nosso país. Por isso, leia com atenção este documento e ao final o aceite de forma expressa.

Definições Legais

Necessário que você conheça algumas definições da lei para que tenha completo entendimento do
que está aqui disposto:

Termo

Política

Empresa

LGPD

Dados Pessoais

Significado neste documento

Política de Privacidade e Tratamento de Dados
Pessoais

Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto 

Lei nº 13.709/18 “Lei Geral de Proteção de
Dados"

Qualquer informação relativa a uma pessoa
física identificada ou identificável. É
considerada identificável uma pessoa física que
possa ser identificada, direta ou indiretamente,
em especial por referência a um identificador,



Dados Pessoais Sensíveis

Anonimização

Encarregado

Titular

Tratamento

Controlador

como um nome, um número de identificação,
dados de localização, identificadores por via
eletrônica ou mais elementos específicos da
identidade física, fisiológica, genética, mental,
econômica, cultural ou social dessa pessoa.

Qualquer dado pessoal que diga respeito à
origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, filosófico ou
político, bem como dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico.

Processo por meio do qual o dado perde a
possibilidade de associação, direta ou indireta,
a um indivíduo, considerados os meios técnicos
razoáveis e disponíveis no momento do
tratamento.

Pessoa responsável pela Proteção de Dados
Pessoais e pela comunicação com a ANPD e
com os titulares, também conhecido como DPO
- Data Protection Officer

Pessoa a quem os dados pessoais se referem.

Qualquer operação efetuada sobre dados
pessoais, por meios automatizados ou não
automatizados, tais como a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou
extração.

Pessoa a quem compete decisões sobre
tratamento dos dados pessoais

Pessoa que realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do(a) controlador(a)

Autoridade Nacional de Proteção de Dados.



Operador

ANPD

Resumidamente, esta Política visa demonstrar o comprometimento da Associaçao Israelita
Fortunee de Picciotto  em proteger os direitos de seus empregados, clientes e parceiros, bem
como, adotar processos e regras que assegurem o cumprimento das normas e boas práticas
relativas a proteção de dados pessoais, promovendo a transparência nesses processos e assim
protegendo a integridade dos dados compartilhados por todos os envolvidos nessa relação. 

Aplicação

Esta Política se aplica a todos os empregados, sejam administradores, diretores e colaboradores
da Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  que em algum momento possam ter contato com
dados pessoais de Usuários.

Possíveis parceiros de negócios e seus representantes procurarão que se observem as previsões
aqui promovidas e a aplicação de seus princípios dentro de suas políticas próprias.

Dados Pessoais Sensíveis

A Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  pode coletar dados pessoais sensíveis, sempre com
seu consentimento e os quais serão informados por você claramente, a fim de viabilizar as
obrigações de trabalho e atividade empresarial, bem como, e aprimorar a sua experiência com
nossos sistemas.

Esses dados podem ser sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação
a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico. Tais dados sempre estarão ligados a uma pessoa natural.



Os seus dados pessoais são coletados com a finalidade de Os dados são coletados para arquivo,
preenchimento de ficha, para preenchimento de sistema, avalição clinica de saúde geral e bucal do
paciente.  .

Encarregado de Proteção de Dados

Caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais que tratamos,
você pode entrar em contato com o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, através
dos seguintes canais:

—  e-mail do Encarregado:  nadia@associacaofortunee.com 

O contato também poderá ser formalizado por meio físico no endereço da Rua Visconde de Taunay
, n.º 335 , terreo ,Bom Retiro , Sao Paulo /SP , CEP 01132000 .

Princípios da Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto 

Todos os empregados da Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto  cumprirão devidamente a
legislação aplicável, atuando para que os princípios dispostos nesta Política sejam levados em
conta no desempenho  de todos os procedimentos que impliquem o tratamento de dados pessoais,
na atividade empresarial da Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto , em todos os contratos e
obrigações formalizadas e na implantação dos sistemas e plataformas que permitam o acesso,
pelos empregados ou terceiros, a dados pessoais ou ao tratamento desses dados.

Assim, todas as atividades onde sejam utilizados dados pessoais devem sempre observar o
princípio da boa-fé e os demais que serão aqui descritos, sendo que, caso alguma atividade de
tratamento de dados pessoais não respeite estes princípios, ela não deve ser realizada pela
Associaçao Israelita Fortunee de Picciotto em nenhuma circunstância, precisando ser
imediatamente revista. 




