Política de Privacidade
Lista de Espera – Doses Remanescentes
Holambra - São Paulo
Versão 1.0

Caro Munícipe,
Seção 1
– INTRODUÇÃO
Em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
ao realizar seu cadastramento na Lista de Espera – Doses Remanescentes, fica registrada a
manifestação livre, informada e inequívoca do consentimento do usuário titular, concordando
que a Prefeitura da Estância Turística de Holambra, CNPJ nº 67.172.437/0001-83, na qualidade
de CONTROLADOR, realizará o tratamento dos dados pessoais.
Seção 2
– DO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS
O tratamento desses dados envolverá operações de:
Acesso: consulta a informação da base do cartão cidadão;
Armazenamento: seus dados serão mantidos na base de dados do cartão cidadão no
formulário da Lista de Espera por prazo determinado conforme Sessão 03;
Avaliação: - análise dos dados pessoais com o objetivo de extrair se o solicitante está em
conformidade para recebimento da vacinação disponibiliza no ato da inscrição;
Ao inserir sua data de nascimento e número do Cartão Cidadão, serão retornadas suas
informações coletadas no ato do seu cadastramento para obter o cartão cidadão, sendo esses:
Nome
Nome Social

Idade
Telefone
CNS
mãe
Nascimento
Sexo
e-mail
Endereço
- FINALIDADE
Possibilitar ao munícipe fazer parte da lista de espera on-line para receber as doses
remanescentes. As unidades de saúde responsáveis irão efetuar a análise do cadastro e
prosseguir com o protocolo de atendimento.
Seção 3
– PERÍODO DE UTILIZAÇÃO
Seus dados serão armazenados por até 6 meses, podendo ser prorrogado com referência no
Contrato nº 011/2021.
Seção 4
– DIVULGAÇÃO
Não haverá divulgação através desse link de inscrição.
SEÇÃO 5
– SEGURANÇA
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as
melhores práticas de segurança para nos certificar que elas não serão perdidas
inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas.
SEÇÃO 6
- CONSENTIMENTO
6.1. Como obtemos seu consentimento?
Através do nosso website quando fornecer seus dados pessoais, Cartão Cidadão e Data de
Nascimento e ao habilitar a opção Li e aceito a política de privacidade presente na tela de
acesso da Lista de Espera - Doses Remanescentes.
6.2. Como faço para retirar meu consentimento ou alterar meus dados?
Se após fornecer seus dados você mudar de ideia ou quiser alterá-los, você poderá retirar o
consentimento entrando em contato conosco em infodados@assistsolucoes.com.br.

SEÇÃO 7

- ALTERAÇÕES PARA ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento, então
por favor, revise-a com frequência. Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito
imediatamente após sua publicação no site.
Esta Política de Privacidade recebeu sua última alteração em: 29/06/2021

