DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO APLICATIVO MeuDIU.

Ao concordar com o processamento de dados relativos à minha saúde, eu dou meu consentimento para o
processamento de meus dados ao usar o aplicativo MeuDIU, de acordo com a Política de Privacidade e os
Termos e Condições de Uso aplicáveis.
A qualquer momento, eu posso cancelar meu consentimento para o processamento de dados no futuro. Para
exercer o meu direito de cancelar o consentimento, eu só preciso excluir o aplicativo do meu smartphone.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA USO DO APLICATIVO MeuDIU

Por meio desta Política de Privacidade, desejamos informar você sobre os pressupostos legais e as
finalidades para as quais processamos os dados que coletamos de você ou que você nos fornece ao usar o
aplicativo MeuDIU. Também desejamos informar você sobre seus direitos de acordo com as leis de proteção
de dados.

Para categorias específicas de processamento de dados, outras disposições da política de privacidade
podem ser aplicáveis; por exemplo, referentes ao uso do aplicativo MeuDIU para participar de um estudo.
O aplicativo MeuDIU é classificado como um produto médico no Espaço Econômico Europeu e atende aos
requisitos associados da Diretiva 93/42/EEC da União Europeia e/ou das medidas nacionais que garantem
sua aplicação.

Para mais informações, consulte os Termos e Condições de Uso.

O MeuDIU processará seus dados pessoais em estrita confidencialidade e somente para o fim especificado.
Os dados relacionados à sua saúde são processados usando um algoritmo armazenado nos servidores da
Amazon AWS.
I. Quem é o controlador de dados e quem posso contatar?
O responsável pelo controle dos dados é:
Data Privacy Officer
Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100 10º. andar
CEP 04779-900 - São Paulo, SP – Brasil

Você pode contatar o responsável por proteção de dados na nossa empresa escrevendo para o endereço
acima ou enviando um e-mail para: privacybr@bayer.com

II. O que são dados pessoais?
Dados pessoais são definidos como quaisquer informações que se refiram a uma pessoa física identificada
ou identificável.
Para usar o aplicativo MeuDIU, não exigimos seu nome e nenhuma outra informação de contato. Seus dados
são armazenados no seu smartphone sem qualquer referência ao seu nome (com um pseudônimo).
III. Que dados nós coletamos?
III. a. Dados relacionados à saúde
O MeuDIU é uma ferramenta digital de suporte para mulheres que usam os sistemas intrauterinos Kyleena
ou Mirena. Ele coleta os seguintes dados relacionados à saúde:
•

•

Parâmetros de entrada:
o Peso e altura
o Métodos contraceptivos anteriores
o Gestações e partos
Padrão de sangramento diário após colocação do SIU

III. b. Utilização dos dados que coletamos sobre o uso do aplicativo

III. b. 1. Microsoft App Insights
O programa Microsoft App Insights coleta dados sobre o uso do aplicativo, especificamente relacionados a
falhas e erros do sistema. Ele usa informações sobre o seu dispositivo (incluindo o UUID), a versão do
aplicativo instalada e outras informações que podem ajudar a resolver erros, especialmente relativos ao
software e hardware da usuária.

IV. Onde nós armazenamos seus dados pessoais?
O Microsoft App Insights garante às usuárias um nível adequado de proteção da privacidade.
Outras formas de processamento dos dados ocorrem exclusivamente dentro da União Europeia e são
realizadas por prestadores de serviços contratados que atuam sob as nossas ordens.
Os dados referentes à sua saúde são armazenados em seu smartphone quando você usa o aplicativo
corretamente e para o fim pretendido. Para criar a previsão, os dados referentes à sua saúde são enviados
para um servidor da Amazon AWS, onde são processados sem ser armazenados.
Se você mudar de smartphone ou usar a função de exportar dados, os dados relacionados à sua saúde serão
enviados temporariamente (por até 24 horas) em um arquivo criptografado para um servidor da Amazon

AWS para disponibilizá-los na primeira vez em que você usar o novo smartphone. Depois que os dados
forem importados para o novo smartphone, os dados exportados temporariamente serão excluídos.
V. Por que nós processamos seus dados (finalidade do processamento) e com quais pressupostos legais?
Processamos dados pessoais em cumprimento às disposições da Lei de Proteção de Dados (LGPD):

V. a. Com o propósito de cumprir obrigações contratuais (art. 7, V, LGPD).
O MeuDIU processa dados de relevância contratual para fornecer e alocar os serviços acordados
contratualmente a você e fornecer os dados para os destinatários corretos.
Seus dados são usados com um pseudônimo para fins científicos e estatísticos e para melhoria contínua do
aplicativo e do algoritmo. Não é possível ou não é mais possível identificar o titular dos dados com base nos
dados utilizados.

V. b. Para processar dados relacionados à sua saúde com base no seu consentimento (art. 7, I, LGPD)
Na primeira vez em que inicia o aplicativo MeuDIU, você consente com o processamento de dados referentes
à sua saúde ao assinalar a caixa apropriada. Com base no seu consentimento, processamos os dados
referentes à sua saúde para fazer uma previsão do seu padrão de sangramento pessoal.

V.c. Para processar ou defender contra ações judiciais (art. 7, VI, LGPD)
Se necessário, processamos seus dados para iniciar, exercer ou defender reivindicações legais.

VI. Para quem meus dados pessoais são transferidos?
Em geral, no aplicativo "MeuDIU", só têm acesso aos dados as pessoas que requisitam tal acesso para
cumprirem nossas obrigações contratuais e/ou legais. Poderemos também fornecer dados para esses fins
aos nossos prestadores de serviços e representantes. Isso se refere em particular ao nosso host, Amazon
AWS, que detém a certificação ISO 27001.
Você tem a liberdade de transferir as previsões geradas pelo aplicativo a terceiros.

VII. Sou obrigada por lei ou contrato a fornecer meus dados pessoais?
Você não tem obrigação de nos fornecer os dados pessoais mencionados acima.
VIII. Por quanto tempo meus dados ficam armazenados?
Em geral, nós não armazenamos os seus dados pessoais. Esses dados são armazenados exclusivamente no
seu smartphone. Quando você usa a função de previsão, os parâmetros que você inseriu, junto com seu
registro do padrão de sangramento, são transferidos depois de 90 dias para um algoritmo hospedado pela

Amazon AWS para processamento. Nem os parâmetros inseridos e nem o registro do padrão de
sangramento são armazenados no servidor da Amazon AWS.

IV. Seus direitos como titular dos dados
Toda pessoa sujeita ao nosso processamento de dados pessoais (titular dos dados) tem direito a: 1) Direito
de informação sobre seus dados pessoais armazenados por nós;
2) Direito de solicitar a correção, exclusão ou processamento restrito de seus dados pessoais;
3) Direito de se opor a um processamento por razões de nosso legítimo interesse, interesse público ou perfil,
a menos que possamos comprovar que razões inequívocas e justificadas que substituem seus interesses,
direitos e liberdade existem ou que tal processamento é feito para fins de alegação, exercício ou defesa de
reivindicações legais;
4) Direito à portabilidade de dados;
5) Direito de registrar uma reclamação junto a uma autoridade de proteção de dados;
Você pode em qualquer momento com efeito futuro, retirar seu consentimento para a coleta e
processamento dos seus dados pessoais. Para mais informações, consulte os capítulos acima descrevendo
o processamento de dados pessoais com base no seu consentimento.
O MeuDIU não é capaz de identificar as usuárias. O MeuDIU não tem características de identificação
suficientes para associar dados relativos à saúde a nenhuma usuária específica.
Você tem direito de revogar sua autorização para processamento dos seus dados pessoais coletados com
base no art. 8°, §5º da LGPD em qualquer momento e por razões decorrentes da sua situação específica; isso
também se aplica, se houver, a qualquer criação de perfil baseada nesta disposição. Ver também a seção 3.4,
especificamente.
Se você revogar sua autorização, seus dados pessoais não serão mais processados, a menos que possamos
demonstrar que existem motivos compulsórios para processá-los, ao abrigo da lei, que suplantam seus
interesses, direitos e liberdades, ou se o processamento for necessário para iniciar, exercer ou defender
reivindicações legais.
Se você revogar sua autorização para processamento dos seus dados para fins de marketing direto, nós não
mais processaremos seus dados pessoais com essa finalidade.

X. I. II. Cancelamento do consentimento
Você pode revogar a autorização que nos deu quando quiser.
Sua revogação da autorização não tem implicações adicionais para a legalidade do processamento dos
dados ocorrido antes de você revogar a autorização.
X. I. III. Como exercer seu direito de cancelar/revogar o consentimento dado

Para cancelar o consentimento, envie um e-mail para privacybr@bayer.com.

Para qualquer questão relativa aos seus direitos de proteção de dados, entre em contato direto com o
responsável por proteção de dados.

XI. Sujeito a alteração
O MeuDIU tem o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento. Especificamente, ele
pode modificá-la para se adequar a alterações na legislação ou jurisprudência. A versão mais atual desta
Política de Privacidade estará sempre disponível no aplicativo. As alterações à Política de Privacidade
entram em vigor imediatamente no dia da sua publicação.

