POLÍTICA DE PRIVACIDADE REDE MAIS SAÚDE

Informações ao Usuário
A Rede Mais Saúde reafirma seu compromisso com visitantes e clientes, visando à segurança e
privacidade das informações aqui coletadas.
Cria a sua Política de Privacidade baseada no compromisso com a transparência e respeito às
relações mantidas através da visitação em seu site.
Ressalta ainda que essa política está sujeita a eventuais atualizações, motivo pelo qual
recomenda que seja consultada periodicamente.
Ao visitar o nosso site e conhecer os produtos e serviços que oferecemos você poderá obter
informações e receber notícias.
Zelando pelas suas informações pessoais, esclarecemos como as coletamos e tratamos:
· Qualquer informação será coletada e guardada de acordo com os mais rígidos padrões de
segurança e confiabilidade. Elas trafegam de forma segura utilizando processo de criptografia
padrão da Internet.
· Os usuários serão avisados sobre essa coleta. Fica a seu critério fornecê-los ou não, e são
informados sobre as consequências da sua decisão. Esses dados serão coletados por meios
éticos e legais. Poderão ter uma ou mais finalidades, sobre as quais, aqueles que os
fornecerem, terão conhecimento.
· Eventualmente poderão ser utilizados cookies (*) para confirmar a identidade do usuário,
personalizar seu acesso e acompanhar a utilização de nosso website, visando o aprimoramento
da sua navegação e funcionalidade.
A Rede Mais Saúde coleta informações através de cookies (informações enviadas pelo servidor
da Rede Mais Saúde ao computador do usuário, para identificá-lo). Os cookies servem
unicamente para controle interno de audiência e de navegação e jamais para controlar,
identificar ou rastrear preferências do internauta, exceto quando este desrespeitar alguma
regra de segurança ou exercer alguma atividade prejudicial ao bom funcionamento do site,
como por exemplo, tentativas de hackear o serviço. A aceitação dos cookies pode ser
livremente alterada na configuração de seu navegador.
· As informações cadastradas jamais serão transferidas a terceiros ou utilizadas para
finalidades diferentes daquelas para as quais foram obtidas, exceto por determinação legal ou
judicial.
· O seu acesso é restrito aos funcionários autorizados e para seu uso adequado. Aqueles que as
utilizarem indevidamente, ferindo a nossa política de privacidade, estarão sujeitos às
penalidades legais. Manteremos a integridade das informações fornecidas.

· A Rede Mais Saúde em hipótese alguma, seja através de e-mail, de contato telefônico ou
qualquer outra modalidade de comunicação, solicita a confirmação de dados pessoais, do seu
cartão e/ou senha. Na ocorrência desse fato o usuário não deverá atender à solicitação, mas
sim notificar imediatamente através dos canais de atendimento.
· Os serviços deste site estão à disposição 24 horas por dia, sete dias por semana, ou em
horários determinados informados na tela. Entretanto poderão ficar indisponíveis
momentaneamente em virtude da ocorrência de falhas, alterações ou queda do sistema, sem
que isso implique em sua responsabilidade por danos eventualmente causados aos usuários.
· A Rede Mais Saúde não solicita a instalação de programas de qualquer gênero para
transmissão de informativos, serviços ou alertas.
· É expressamente proibida a invasão no site Rede Mais Saúde. A tentativa ou consumação da
invasão serão tratadas conforme a legislação vigente como dano, roubo ou qualquer outra
tipificação correspondente presente no código penal brasileiro.
· A Rede Mais Saúde e demais empresas do grupo colocam à disposição dos visitantes, usuários
e clientes, canais de atendimento para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir através
do: Fale Conosco.

