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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Última atualização: junho de 2022 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA app MyIUS. 

Ao autorizar o tratamento dos dados relativos à minha saúde, autorizo pela presente o tratamento dos meus 

dados durante a utilização da app MyIUS, em conformidade com a Política de Privacidade e os Termos e 

Condições de Utilização aplicáveis. 

Posso retirar em qualquer momento o meu consentimento para o futuro tratamento de dados. Para exercer o 

meu direito de retirar o consentimento, devo simplesmente eliminar a app do meu smartphone. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE APLICÁVEL À UTILIZAÇÃO DA APP MyIUS 

A presente Política de Privacidade destina-se a informá-la sobre os fundamentos legais e os fins para os quais 

tratamos os dados pessoais que recolhemos ou que nos fornece quando utiliza a app MyIUS. Destina-se ainda a 

informá-la sobre os seus direitos ao abrigo da legislação de proteção de dados. 

Podem aplicar-se disposições adicionais da política de privacidade a categorias específicas de tratamento de 

dados; por exemplo, quando a app MyIUS é utilizada para a participação num estudo. 

A app MyIUS é classificada como um produto médico no Espaço Económico Europeu e cumpre os requisitos 

básicos da Diretiva 93/42/CEE e/ou das medidas nacionais de aplicação. 

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

A MyIUS irá tratar os seus dados pessoais com a máxima confidencialidade e apenas para os fins previstos. Os 

dados relativos à sua saúde são tratados utilizando um algoritmo alojado nos servidores da Amazon AWS. 

1. Quem é o responsável pelo tratamento de dados e quem posso contactar? 

O responsável pelo tratamento de dados, conforme definido pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(RGPD), é: 

BAYOOCARE GmbH 

Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Alemanha 

Pode contactar o encarregado de proteção de dados da nossa empresa enviando uma mensagem por correio 

postal para a morada acima indicada ou por e-mail para: dataprivacy(at)bayoocare.com 

2. O que são dados pessoais? 

Os dados pessoais são definidos como qualquer informação que se refere a uma pessoa singular identificada ou 

identificável. 
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Ao utilizar a app MyIUS, não lhe será solicitado que indique o seu nome nem outras informações de contacto. Os 

seus dados são conservados no seu smartphone, sem qualquer referência ao seu nome (pseudonimização). 

3. Que dados recolhemos? 

3.1. Dados relativos à saúde 

A MyIUS é uma ferramenta digital de apoio para mulheres que utilizam os sistemas intrauterinos Kyleena®, 

Jaydess® ou Mirena®. Recolhe os seguintes dados relativos à saúde: 

• Parâmetros de entrada: 

o Peso e altura 

o Métodos contracetivos anteriores 

o Gravidezes e partos 

• Padrão hemorrágico diário após a colocação do SIU 

 

3.2. Dados de utilização que recolhemos sobre a utilização da nossa app 

3.2.1. Microsoft App Center 

Microsoft App Center recolhe dados sobre a utilização da aplicação, especificamente no que diz 

respeito a falhas e erros do sistema. Utiliza informações sobre o seu dispositivo (incluindo o 

UUID), a versão instalada da aplicação e outras informações que podem ajudar a resolver erros, 

especialmente no que diz respeito ao software e hardware do utilizador. 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-

privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/  

3.2.2. Google Firebase 

Google Firebase, uma ferramenta de relatório e análise da utilização da aplicação. Utiliza 

informação sobre o dispositivo (incluindo a UUID), a versão da aplicação instalada, e outras 

informações que podem ajudar a resolver problemas, especialmente relacionados com o 

software e hardware do utilizador. Se concordar, a informação sobre o seu comportamento de 

utilização é registada e armazenada. https://firebase.google.com/support/privacy 

3.2.3. Amazon Web Services (AWS). 

AWS fornece informação sobre o sistema operativo suportado e as versões do aplicativo para 

avisar o utilizador sobre combinações de versões não validadas, bem como para poder bloquear 

completamente a utilização do aplicativo em caso de comportamento incorrecto do aplicativo 

sob certas combinações de versões. Para recuperar esta informação, é enviado um pedido a um 

servidor AWS, que obtém o conhecimento do endereço IP do dispositivo requerente. 

https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls 

 

4. Onde conservamos os seus dados pessoais? 

Ao utilizar este aplicativo, os dados podem ser transferidos para países fora do Espaço Económico Europeu 

("EEE") como parte da utilização do serviço Google Firebase. Para estes países (os chamados países terceiros), 

não existe uma decisão de adequação da Comissão Europeia, uma vez que não existem disposições de protecção 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls
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de dados comparáveis com as da UE. A fim de assegurar a protecção de dados, Google Firebase utiliza as 

Cláusulas Contratuais Padrão (CEC) da Comissão Europeia para a transferência de dados para publicidade em 

linha, bem como dados pessoais provenientes do Espaço Económico Europeu. Pode consultar a redacção das 

cláusulas contratuais-tipo no seguinte link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN Se estas medidas são suficientes para assegurar um 

nível adequado de protecção de dados comparável ao GDPR, não pode ser garantido. Ao concordar, está a 

consentir a transferência de dados para o país terceiro. 

O tratamento de outros dados é efetuado exclusivamente dentro da UE e é realizado por prestadores de serviços 

contratados que atuam de acordo com as nossas instruções. 

Os dados relativos à sua saúde são conservados no seu smartphone quando utiliza a app corretamente e para o 

fim a que se destina. Para determinar uma previsão, os dados relativos à saúde são enviados para um servidor 

da Amazon AWS, onde são tratados, mas não conservados. 

Se mudar para um novo smartphone ou utilizar a função de exportação de dados, os dados relativos à sua saúde 

serão enviados temporariamente (até 24 horas) como um ficheiro encriptado para um servidor da Amazon AWS 

para disponibilizar os seus dados da primeira vez em que utilizar o seu novo smartphone. Depois de os dados 

serem importados com êxito para o seu novo smartphone, a exportação temporária de dados é eliminada. 

5. Por que motivo tratamos os seus dados (finalidade do tratamento) e qual a base jurídica? 

Os dados pessoais são tratados em conformidade com o disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados (RGPD) europeu e na Lei Federal Alemã de Proteção de Dados (BDSG): 

5.1. Para efeitos do cumprimento de obrigações contratuais (art.º 6.º, n.º 1, alínea b) do RGPD). 

A MyIUS trata os dados contratualmente relevantes para lhe prestar e atribuir os serviços 

contratualmente acordados e para fornecer os dados aos destinatários adequados. 

Os seus dados são utilizados sob pseudónimo para fins científicos e estatísticos e para melhorar 

continuamente a app e o algoritmo. Não é possível/já não é possível identificar o titular dos dados com 

base nos dados utilizados. 

5.2. Para tratar dados pessoais relativos à saúde com base no seu consentimento (art.º 6.º, n.º 1, alínea a) 

do RGPD; art.º 9.º, n.º 2, alínea a) do RGPD) 

Ao utilizar a app MyIUS pela primeira vez, dá o seu consentimento para o tratamento dos dados 

relativos à sua saúde, assinalando a respetiva caixa de verificação. Com base no seu consentimento, 

tratamos os dados relativos à sua saúde para fazer uma previsão do seu padrão hemorrágico pessoal. 

5.3. Exercício ou defesa de um direito num processo judicial (art.º 9.º, n.º 2, alínea f) do RGPD) 

Se necessário, tratamos os seus dados para intentar, exercer ou defender direitos num processo 

judicial. 

6. Para quem são transferidos os meus dados pessoais? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN
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De um modo geral, na MyIUS, os dados estão acessíveis apenas a pessoas que necessitam desse acesso para o 

cumprimento das nossas obrigações contratuais e/ou legais Os prestadores de serviços e representantes legais 

que utilizamos podem também receber dados enviados por nós para estes fins. Isto refere-se, em particular, ao 

nosso anfitrião com certificação ISO 27001, a Amazon AWS. 

A utilizadora é livre de transferir as previsões geradas pela app para terceiros. 

7. Sou obrigada por lei ou contrato a fornecer dados pessoais? 

Não é obrigada a fornecer-nos os dados pessoais acima mencionados. 

8. Os meus dados são conservados durante quanto tempo? 

De um modo geral, não conservamos os seus dados pessoais. Estes dados são conservados apenas no seu 

smartphone. Ao utilizar a função de previsão, após 90 dias, os parâmetros introduzidos juntamente com o seu 

livro de registo de padrões hemorrágicos serão transferidos para um algoritmo alojado pela Amazon AWS para 

processamento. Nem os parâmetros de entrada nem o livro de registo de padrões hemorrágicos serão 

conservados no servidor da Amazon AWS. 

9. Os seus direitos enquanto titular dos dados 

Qualquer pessoa que seja objeto do nosso tratamento de dados pessoais (titular de dados) tem o direito de 

acesso, ao abrigo do art.º 15.º do RGPD, o direito de retificação, ao abrigo do art.º 16.º do RGPD, o direito ao 

apagamento dos dados, ao abrigo do art.º 17.º do RGPD, o direito à limitação do tratamento, ao abrigo do art.º 

18.º do RGPD, o direito de retirar o consentimento, ao abrigo do art.º 21.º do RGPD, bem como o direito de 

portabilidade dos dados, ao abrigo do art.º 20.º do RGPD. O direito de acesso e o direito ao apagamento dos 

dados estão sujeitos às limitações das secções 34 e 35 do BDSG. Tem ainda o direito de apresentar uma 

reclamação junto de uma autoridade de controlo, de acordo com o disposto no art.º 77.º do RGPD e da secção 

19 do BDSG. 

A MyIUS não é capaz de identificar as utilizadoras. A MyIUS carece de características de identificação suficientes 

para atribuir dados relativos à saúde a qualquer utilizadora específica. Nos referidos casos, não se aplicam os 

artigos 15 a 20. 

10. Informação relativa ao seu direito de retirar o consentimento, ao abrigo do art.º 21.º do RGPD 

10.1. Direito de retirar o consentimento em caso de incidente específico 

Tem o direito de retirar o consentimento de tratamento dos seus dados pessoais recolhidos com base 

no art.º 6.º, n.º 1, alínea f) do RGPD (tratamento de dados com base em interesses legítimos) em 

qualquer momento, e por razões resultantes da sua situação específica; isto aplica-se ainda, se for caso 

disso, a qualquer definição de perfil baseada na presente disposição (conforme definido pelo art.º 4.º, 

n.º 4 do RGPD). Ver também a secção 3.4. especificamente. 

Caso retire o consentimento, os seus dados pessoais deixarão de ser tratados, a não ser que 

consigamos demonstrar que o tratamento é obrigatório e legalmente protegido e que ultrapassa os 
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seus interesses, direitos e liberdades, ou que o tratamento é necessário para intentar, exercer ou 

defender direitos num processo judicial. 

Caso retire o consentimento para o tratamento dos seus dados para efeitos de comercialização direta, 

deixaremos de utilizar os seus dados pessoais para este efeito. 

10.2. Retirada do consentimento 

Pode retirar a qualquer momento o consentimento que nos concedeu.  

Isto também se aplica à retirada das declarações de consentimento que foram emitidas antes da 

entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE (ou seja, antes de 25 de maio 

de 2018). A retirada do seu consentimento não tem outras implicações para a legalidade do tratamento 

que ocorreu com o seu consentimento antes da sua retirada de consentimento. 

10.3. Exercer o seu direito de retirar o consentimento/revogar o consentimento concedido 

Pode retirar o consentimento mediante o envio de um e-mail para dataprivacy(at)bayoocare.com. 

Para quaisquer questões relacionadas com os seus direitos à proteção de dados, contacte diretamente 

o encarregado da proteção de dados. 

11. Sujeito a alterações 

A MyIUS pode alterar a presente Política de Privacidade em qualquer momento; especificamente, pode modificá-

la para se adaptar a alterações na legislação ou jurisprudência. A versão mais recente da presente Política de 

Privacidade está sempre disponível na app. As alterações à Política de Privacidade entram imediatamente em 

vigor no dia da sua publicação. 


