TERMO LEGAL DE USO – APLICATIVO SENAC Health

Por gentileza, leia com atenção e responsabilidade este termo de uso antes de utilizar o aplicativo
SENACHealth.
Utilizando o aplicativo, você concorda em cumprir os termos e condições estabelecidos neste, confirma que
está ciente e concorda com as seguintes regras:
1 - Conformidade com às leis:
Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020 - Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo Corona
Vírus (SARS-CoV-2)
Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei N 13.709 de 14 de agosto de 2018
1.1 - O uso deste aplicativo assim como o fornecimento das informações é opcional, sendo desenvolvido para
auxiliar em momentos inesperados e no enfrentamento da Corona Vírus (SARS-CoV-2), caso precise de ajuda
em sua residência, para isso acontecer, contamos com sua adesão.
1.2 - Uso para fins de acordo com termos atuais de limitações legais e políticas aplicáveis no Brasil;
2- Abrangência
2.1. Este aplicativo destina-se ao uso exclusivo pelos Colaborares do SENAC PR, e as informações serão
usadas apenas como medida proativa de cuidado e prevenção, permitindo o mapeamento e monitoramento da
condição geral dos colaboradores do SENAC PR através da identificação de sintomas de possíveis casos de
Corona Vírus (SARS-CoV-2)
3- Legalidade e responsabilidade do conteúdo
3.1 É de total responsabilidade do usuário do aplicativo a veracidade das informações contidas no mesmo;
3.2 O usuário concorda que é responsável pelas informações fornecidas e disponíveis no aplicativo. (estando
ciente da importância em prestar a informações corretas);
3.3 Todas as informações fornecidas estão protegidas e em de acordo com o decreto da Lei de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), Lei N 13.709 de 14 de agosto de 2018;
3.4 Garantia de sigilo e anonimato conforme lei citada em 3.3.

4-Coleta de Dados Pessoais e Funcionais
4.1 - Durante a utilização do aplicativo, e somente após seu aceite, o colaborador SENAC PR pode informar
os seguintes dados (Nome completo, crachá e unidade).

a) Identificação pessoal: nome completo, data de nascimento, gênero, telefone residencial e celular, e
endereço residencial completo;
b) Dados funcionais do colaborador SENAC: crachá e/ou ID SENAC, Setor e Unidade SENAC onde
você trabalha.
4.2- Outras informações relevantes a fim de avaliar condição de saúde atual e se se apresenta algum sintoma
relacionado ao Corona Vírus (SARS-CoV-2).
5-Finalidades de tratamento dos dados
5.1- Os dados pessoais, funcionais e outras informações relevantes serão acessados e tratados exclusivamente
por profissionais da Saúde do SESMT do SENAC PR devidamente autorizados e capacitados, resguardando
sua privacidade e confidencialidade conforme sigilo profissional e somente para as seguintes finalidades:
a) Como medida proativa de cuidado e prevenção;
b) Para a identificação de sintomas e possíveis casos de Corona Vírus (SARS-CoV-2) entre nossos
colaboradores;
c) Para permitir o contato da equipe de Saúde do SENAC PR com o colaborador, nos casos elegíveis,
para monitoramento da evolução do quadro, recuperação e suporte;
d) Para mapearmos a condição geral dos colaboradores SENAC PR em relação ao Corona Vírus
(SARS-CoV-2)
e) Para notificação compulsória, isso porque o Corona Vírus é uma doença altamente contagiosa.
6-Funcionalidade do conteúdo
6.1 - Este aplicativo não poderá ser usado para outro fim (mesmo que parcial) que não seja o escopo à que ele
foi projetado.
7-Propriedade Intelectual
7.1 A equipe desenvolvedora do aplicativo SENACHealth, por meio da empresa Sismu software e seus
colaboradores são detentoras do direito de autoria dos aplicativos e das ferramentas apresentados nesta
plataforma;
7.2 Todas os conteúdos, dados e informações referentes aos colaboradores SENAC PR é de responsabilidade
exclusiva do colaborador;
7.3 Todas as marcas e logotipos são de propriedade dos seus respectivos proprietários;

7.4 Informações oficiais de dados sobre o tema, serão consideradas apenas como fonte o governo, bem como
seus ministérios ou secretarias associadas ao objeto;
7.5 -Toda informação contida e extraída do aplicativo pode ocasionar falhas ou perdas de dados devido
instabilidades nos dispositivos móveis ou instabilidades de acesso à internet.
8- Regulamento
8.1 o aplicativo poderá, de forma não obrigatória monitorar, revisar, restringir o acesso de qualquer usuário
que transmita informações falsas;
8.2 - Ao enviar uma contribuição de informação ou postar dados, você concede uma licença perpétua para a
SENAC de isenção aos royalties dos mesmos;
8.3- Ao enviar uma informação você estará contribuindo para medidas de combate ao Corona Vírus (SARSCoV-2)
8.4- Você concorda que aceita receber contato por telefone ou mensagens de texto por parte da SENAC quando
necessário.
9- Considerações finais
9.1 - A finalidade do aplicativo é o monitoramento à distância dos colaboradores com os sintomas - Corona
Vírus (SARS-CoV-2), o acesso ao sistema e ao aplicativo não garante imunidade, bem como sua cura.
9.2 - Essa plataforma visa mitigar o fluxo de pessoas em contatos externos;
9.3 - Sempre estar atualizado com informações de fontes oficiais do governo para possíveis alterações de
protocolos;
9.4 - Essa autoavaliação não tem a finalidade e não deve substituir uma consulta médica;
9.5- Qualquer que seja o resultado da autoavaliação, este também não configura um atestado ou licença, que
só podem ser emitidos após uma consulta médica oficial.
9.6 – O aplicativo já está disponível, nos sistemas Android 5 ou superior, IOS 10 ou superior, navegador de
internet, com aproximadamente 1KB por checagem (download Android 10 Mb, pacote IOS em torno de
50Mb)
10- Consentimento
O usuário expressamente declara consentir a coleta dos dados mencionados na cláusula 4 e a sua utilização
para as finalidades descritas na cláusula 5 pelo prazo correspondente ao período de calamidade pública fixado
pelas autoridades locais.

