
FISIOT 

 

FISIOT- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA GERAL LTDA RE/789/MG 

Versão 1  Página 1 de 3 

 

 

 

 

TÍTULO DA NOTA DE 
PRIVACIDADE 

SITE 

DATA DE 
PREENCHIMENTO DO 
FORMULÁRIO 

18 de dezembro de 2020 

NOME DA PESSOA QUE 
PREENCHEU O 
FORMULÁRIO 

Keila Simone Frade Marques 

BREVE DESCRIÇÃO DA 
EXIGÊNCIA 

Aviso de privacidade que abrange o processamento de dados 
pessoais no contexto do uso do SITE, seja para deixar declarações, 
ou fazer alguma pergunta ou solicitação de serviços. 

 

Esta nota de privacidade lhe informa sobre as informações que coletamos de você quando você nos 

envia uma consulta através de nosso website. Ao coletar estas informações, estamos agindo como 

um controlador de dados e, por lei, somos obrigados a lhe fornecer informações sobre nós, sobre 

por que e como usamos seus dados, e sobre os direitos que você tem sobre seus dados. 

Quem somos nós? 

Nós somos a FISIOT- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA GERAL LTDA. Nosso endereço é Rua Dr. 

Benjamim Vieira, nº 27, Bairro Joana D’arc, Lagoa Santa- MG , CEP 33.239-238. 

Você pode nos contatar pelo correio no endereço acima, pelo e-mail 

canaldecomunicacao@fisiotclinicafisioterapia.com.br   ou   pelo   telefone (31)3681-3618 ou (31) 

98576-0375 ( whatsapp). 

Não somos obrigados a ter um responsável pela proteção de dados, portanto, quaisquer perguntas 

sobre nosso uso de seus dados pessoais devem ser dirigidas pelos contatos acima. 

Que dados pessoais coletamos? 

Quando você nos envia uma mensagem pelo nosso site, pedimos seu nome, seu endereço de e-mail 

e uma breve descrição. 

Por que coletamos estas informações? 

Utilizaremos suas informações para responder à sua mensagem e esperamos fornecer-lhe as 

informações de que necessita. Fazemos isso a fim de responder as solicitações ou para que possamos 

agradecer ou responder aos depoimentos deixado sobre nossas intervenções. 

Nota de Privacidade: 

Contato pelo Site 
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O que fazemos com suas informações? 

Suas informações são armazenadas em nosso sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o 

Cliente (CRM), que é hospedado pela Microsoft. Temos um acordo contratual com a Microsoft que os 

compromete a fornecer um nível de proteção adequado para seus dados pessoais. Eles não são 

enviados fora do Espaço Econômico Europeu (EEE).  

Leremos sua mensagem e normalmente lhe responderemos via e-mail. Podemos solicitar seu 

consentimento para reter suas informações em nosso sistema CRM a fim de enviar-lhe mais 

informações que acreditamos que possam ser de seu interesse. 

Não utilizaremos as informações para tomar quaisquer decisões automatizadas que possam afetá-lo. 

 

Por quanto tempo guardamos suas informações? 

Sua consulta é mantida em nosso sistema CRM por um mês, a menos que você nos dê seu 

consentimento para lhe enviar informações de marketing de forma contínua, caso em que as 

manteremos por tanto tempo quanto você continuar a consentir. 

Seus direitos sobre suas informações 

Você, o titular dos dados pessoais, tem direito a obter de nossa empresa, em relação aos dados 

tratados, 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 o disposto nesta 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 no art. 16 desta Lei; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 

compartilhado de dados; 
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VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências 

da negativa; 

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei. 

Você pode exercer seus direitos em nossa clínica pelo canal de comunicação através do  

Email: canaldecomunicacao@fisiotclinicafisioterapia.com.br 

Seu direito de reclamar 

Se você tiver uma reclamação sobre nosso uso de suas informações, você pode entrar em contato 

com a ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados através de seu  

Website:  https://www.gov.br/anpd/pt-br 


