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Esta Política de Privacidade se aplica a toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais realizada pela Philo Care. O 
objetivo desse documento é tornar pública a forma como utilizamos Dados Pessoais em nosso negócio e atividades, respeitada as 
normativas e princípios estabelecidos na Lei nº 13.709/2018 (a “LGPD”). 
 
Para facilitar a leitura e interpretação deste documento, quando falamos em  “Dado Pessoal” estamos nos referindo a toda e 
qualquer informação que identifique ou possa identificar, de maneira direta ou indireta, o usuário dos nossos serviços e/ou os 
visitantes de nosso website, tais como: nome, CPF, email, endereço, telefone, preferências, identificadores eletrônicos, filiação, 
tipo sanguíneo, informações sobre saúde, peso, altura. Já quando utilizamos a palavra “Tratamento” contemplamos todos os usos 
envolvendo os Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando a armazenamento, acesso, compartilhamento e eliminação. 
 
Nós da Philo Care Tech do Brasil LTDA realizamos  serviços de captura de dados de dispositivos bluetooth, e suporte a dispositivos 
vestíveis para acompanhamento de saúde (relógios, balanças, glicosímetros, medidores de temperatura, medidores de pressão, 
entre outros), com disponibilização e integração das informações na Plataforma Philo Care (a “Plataforma”), de forma a auxiliar e 
servir como apoio aos profissionais de saúde e incentivar todas as pessoas a cuidarem da saúde de uma forma menos burocrática, 
através das tecnologias hoje disponíveis. 
 
A garantia de privacidade dos Dados Pessoais é um dos pilares de nosso negócio, por isso garantimos a confidencialidade e 
segurança das informações coletadas, através de controles e medidas técnicas e administrativas reconhecidas e aplicáveis no 
mercado. Nenhum Dado será utilizado para fins ilegítimos, não vinculados ao nosso negócio ou para fins discriminatórios, sendo 
certo que nosso cuidado é ainda mais protetivo quando estamos tratando as informações de saúde de nossos usuários, uma vez 
que pela legislação são considerados Dados Pessoais Sensíveis. 
 
Estamos em constante atualização, visando sempre melhor atender os usuários e aprimorar nossos serviços, além de estarmos 
atentos a todas as modificações legislativas ou orientações das autoridades com relação ao assunto de proteção de Dados 
Pessoais e segurança da informação. Por essa razão, essa Política de Privacidade poderá ser modificada, de tempos em tempos, 
e sugerimos aos usuários que acessem nosso website e a Plataforma para que possam ler a versão mais atual do documento. 
 
Todas as dúvidas, sugestões, solicitações e questionamentos relacionados à forma como tratamos Dados Pessoais ou os termos 
dessa Política serão muito bem-vindas e recebidas pela nossa equipe. Para tanto, você poderá nos contatar pelo 
contato@philo.care, indicando como assunto “Política de Privacidade” ou “LGPD”. 
  

1. COMO OS DADOS PESSOAIS SÃO UTILIZADOS E COM QUE FINALIDADE ISSO OCORRE? 
O tratamento dos Dados Pessoais dos Usuários  variará de acordo com o uso e a modalidade dos serviços e plataformas utilizados. 
 
Coletaremos diferentes categorias de dados, por exemplo, dados de frequência cardíaca, sono, passos e exercícios ao longo do 
dia, caso o usuário utilize alguns dos nossos serviços, seja o de telemedicina e atendimento, seja o de suporte e assessoramento 
a outros serviços de saúde, tais como realização de exames e tratamentos, nos quais nossa Plataforma serve como intermediária 
para que outras empresas e profissionais de saúde possam executar suas atividades. 
 
Para melhor entendimento, listamos abaixo algumas das finalidades pelos quais coletamos os Dados Pessoais dos Usuários:    
  

• Acompanhamento de saúde utilizando relógios inteligentes (“smartwatches” ou “smartbands”): coletamos os dados 
formecidos pelo usuário para realizarmos análises matemáticas, bem como para enviar comunicações necessárias sobre 
recomendações, análise de variações, e eventuais alertas a pessoas prévia e expressamente autorizadas pelo usuário, 
como médicos de confiança, familiares e outros profissionais de saúde.  

 

• Interações realizadas em nossas plataformas (aplicativo, website, email, telefonema): registramos os horários e o 
conteúdo das mensagens recebidas e enviadas para a verificação se as recomendações geradas pelos médicos, ou as 
mensagens e recomendações eletrônicas, estão sendo seguidas conforme orientação médica. 

 

• Realização e resultado de exames de saúde, com coleta de sangue para aferição de taxas de glicemia e colesterol e 
aferição de pressão. 

 

• Fornecer histórico de saúde, tanto para admissão hospitalar, como para elaboração de planos pós alta, aos profissionais 
de saúde caso o usuário seja internado.  

 

• Para prover os serviços de cuidados preventivos à saúde, por meio de uma rede de atenção primária multiprofissional 
constituída por médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, mediante acompanhamento da saúde do usuário por 
telefone ou mediante visitas domiciliares. Neste caso, dependendo da frente de atuação escolhida para os cuidados 
preventivos, para viabilizar o atendimento e acompanhamento da saúde necessitaremos coletar nome, CPF, endereço, 
dados de geolocalização, data de nascimento, estado civil, escolaridade, religião, etnia, nacionalidade, nome do pai, mãe, 
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cônjuge, e-mail, telefone, cartão de saúde, dados biométricos, dados sobre o estado de saúde, alergias, imagens de 
ferimentos, resultados de exames, medicação em uso, histórico familiar de doenças. Além disso, poderemos manter 
gravadas e armazenadas suas mensagens e ligações, inclusive para cumprimento de obrigação legal.  

 

• Manter o usuário informado a respeito do andamento ou agendamento dos serviços que foram contratados. Nossos 
canais de atendimento podem variar de acordo com a sua preferência. Podemos atendê-lo através de canais como 
telefone, e-mail, SMS, WhatsApp e website. Nesses atendimentos, poderemos solicitar nome completo, CPF, RG, data 
de nascimento, gênero, informações sobre seu plano de saúde (se houver), endereço completo, informações associadas 
ao pedido médico do seu exame ou qualquer outro dado informado por você durante suas interações.  

 

• Responder Dúvidas, Solicitações e Fornecer Suporte ao usuário.Para isso, podemos coletar os seguintes dados: nome 
completo, motivo do contato, e-mail e números de contato, informações sobre seu plano de saúde (se houver), 
informações associadas ao pedido médico do seu exame, bem como outras informações fornecidas por você durante 
suas interações. Além disso, poderemos manter gravadas e armazenadas suas mensagens e ligações, inclusive para 
cumprimento de obrigação legal. 

 

• Permitir acesso às nossas plataformas para que os usuários possam utilizar de nossos serviços e produtos digitais.  Veja 
abaixo uma breve explicação de como cada uma dessas plataformas funcionam: 

 
Histórico de Dados de Saúde: Para a devida funcionalidade dessa plataforma e serviços, solicitaremos os dados 
pessoais e dados de saúde dos usuários (como histórico de registros eletrônicos de saúde capturados por 
nossos equipamentos sem fio conectados a nossa plataforma de saúde, laudos, resultados integrados de 
imagem, genética e anatomia patológica) para que o usuário e o médico de confiança e autorizado possam 
visualizar exames e resultados facilmente na plataforma, melhorando a gestão da sua saúde, e garantindo uma 
interpretação e tomada de decisão mais assertiva sobre o quadro clínico, baseada no histórico clínico do 
paciente.  
 
Plataforma de Atendimento:, destinado a guardar, organizar, visualizar e controlar os dados capturados por 
nossos relógios, balanças eletrônicas e outros equipamentos sem fio conectados a nossa plataforma de saúde, 
bem como exames médicos, laboratoriais e hospitalares, assim como laudos e relatórios. Esse registro tem o 
objetivo de facilitar a troca de informações entre usuário e o médico, a fim de agilizar o atendimento. Além disso, 
oferecemos a possibilidade de que esses registros sejam acessados por profissionais da saúde e seus 
pacientes para facilitar suas consultas médicas por chamada de vídeo.  
 
Plataforma Médica: destinada aos profissionais da saúde para facilitar a troca de informações com os pacientes 
e agilizar o atendimento médico, garantindo uma tomada de decisão mais assertiva sobre o quadro clínico. Além 
disso, essa funcionalidade permite que profissionais da saúde e seus pacientes possam realizar as consultas 
médicas por chamada de vídeo. 
 
Inteligência Artificial: a Philo Care possui algoritmos de Inteligência Artificial que interpreta os dados coletados 
por nosso IOT, e gera alertas e relatórios para que os médicos possam detectar problemas em estágio inicial. 
Importante mencionar que a Philo Care tem acesso apenas a dados estatísticos como idade, sexo, frequência 
cardíaca, dados detalhados do sono, passos, oximetria, pressão arterial, temperatura corporal, glicemia, peso 
e composição corporal, e outras informações capturada pelos sensores e dispositivos vestíveis conectados ao 
nosso IOT, que eventualmente serão utilizados para fins de pesquisa, não sendo possível a identificação do 
paciente por meios próprios. Ou seja, garantimos a anonimização das informações dos usuários, de modo 
que somente o profissional da saúde, de acordo com seu ofício e devidamente autorizado, conseguirá identificar 
o usuário.   
 

• Desenvolver e implementar novos produtos e serviços, com a devida autorização do usuário, podemos utilizar os dados 
para colaborar com o desenvolvimento de novos produtos, serviços, eventos e oportunidades promovidos pelas nossas 
empresas, inclusive por meio de técnicas de analytics (o uso aplicado de dados, análises e raciocínio sistemático para 
seguir em um processo de tomada de decisão eficiente). Esclarecemos, porém, que nessa finalidade, os dados são 
utilizados de forma estatística e anonimizada, ou seja, sem a possibilidade de identificação do usuário.  
 

• Enviar informações sobre novos produtos e serviços, divulgar eventos e oportunidades promovidas pelas nossas 
empresas, promover ações de engajamento e autoconhecimento, além de disponibilizar programas de monitoramento, 
dicas e orientações sobre aspectos de saúde.  

 

• Realizar pesquisas clínicas, realizadas por nós ou nossos parceiros, mediante inscrição prévia do usuário, devidamente 
informado sobre as finalidades do tratamento, para podermos averiguar ou descobrir, dentre alguns dos nossos objetivos, 
os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produto(s) em investigação com o objetivo 
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de averiguar a segurança e/ou eficácia, e respeitada todas as legislações aplicáveis atinentes não só à LGPD mas sobre 
pesquisas científicas. Nesse caso, coletaremos os seguintes dados: iniciais do nome,  número de participação no estudo, 
data de nascimento e alguns dados de saúde relacionados ao teor da Pesquisa Clínica. Sempre que isso for feito, 
tomaremos o cuidado para que os dados utilizados sejam, sempre que possível, anonimizados.   

 

• Cumprir obrigação legal ou ordem judicial, em algumas situações, precisaremos compartilhar informações (que podem 
incluir dados pessoais e dados sensíveis) para fins de cumprimento de uma demanda regulatória, ordem legal ou judicial 
ou previsão legal com Anvisa, Conselho Federal de Medicina e outras entidades, quando legalmente requerido.  
Normalmente, essas situações demandam o tratamento de dados de saúde, como o compartilhamento de laudos com os 
Conselhos de Medicina para a apuração de infrações éticas e a comunicação à Anvisa quando identificada doença 
infecciosa de notificação obrigatória, ou seja, que pode afetar a saúde da população.  

 

• Analisar a utilização de nossas plataformas e website. Nesses casos, poderemos coletar Dados Pessoais, tais como IP, 
data e hora, localização geográfica, cookies, informações do dispositivo, fonte de referência, tipo de navegador, 
clickstream, duração da visita e páginas visitadas.  O usuário ou visitante será sempre previamente informado e o 
consentimento, nos termos da legislação, será solicitado.. Essas informações são coletadas por meio de tecnologias 
como cookies, ou similares, que são pequenos arquivos que ficam armazenados no seu navegador e possibilitam que as 
informações e preferências sejam armazenadas ou “lembradas” por nós.. A depender das configurações de seu 
navegador, é possível excluir ou desabilitar os cookies, sendo que, caso isso aconteça, é possível que a experiência do 
visitante seja afetada. 
 

2. QUAIS SÃO OS DADOS QUE COLETAMOS? 
 
A natureza dos Dados Pessoais coletados dependerá dos serviços e funcionalidades utilizados, bem como do quadro clínico do 
usuário, por exemplo, pois para um acompanhamento ou orientação mais personalizada, poderão ser exigidos outros Dados 
Pessoais ou informações complementares. 
 
Os usuários são devidamente informados a respeito da necessidade e motivação para a coleta de cada Dado Pessoal por parte da 
Philo Care. Além disso, qualquer Tratamento de Dados Pessoais é realizado em consonância com as hipóteses legais 
autorizadoras da LGPD, incluindo, mas não se limitando ao consentimento, livre e esclarecido, obrigação legal e regulatória, 
execução de contrato, tutela da saúde, quando aplicável e legítimo interesse. 
 
Para que os usuários entendam quais Dados Pessoais podem vir a ser solicitadas, elaboramos abaixo uma descrição com natureza 
e a modalidade das informações, sendo certo que cada caso é único e, portanto, em determinadas situações, algumas informações 
poderão não ser exigidas, enquanto outras mais peculiares poderão ser solicitadas para melhor entendimento do caso e uma 
prestação de serviço mais eficiente.  
  

• Dados Cadastrais: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, idade, nome do responsável (se menor de idade ou 
incapaz), endereço, estado civil, escolaridade, nacionalidade, nome do pai, mãe, cônjuge, e-mail, telefone, cartão de 
saúde, número de contato, gênero, endereço completo, número de protocolo e senha para acesso às plataformas.   

  

• Dados de Saúde: frequência cardíaca, dados detalhados do sono, passos, oximetria, pressão arterial, temperatura 
corporal, glicemia, peso e composição corporal, altura, data e hora da última refeição, data da última menstruação, 
medicamentos de uso contínuo, informações sobre o plano de saúde (se houver), informações associadas ao pedido 
médico do exame, imagens de exames e tomografias, dados sobre o estado de saúde, alergias, imagens de ferimentos, 
medicação em uso, histórico familiar de doenças e demais dados pessoais que possam estar contidos nos exames ou 
tratamentos realizados, bem como aqueles exigidos por uma legislação aplicável.   

  

• Profissionais de Saúde: nome completo, e-mail, foto, data de nascimento, CPF, RG, gênero, telefones de contato, 
currículo, dados de pagamento, endereço, certidão de ética, dados do registro nos órgãos de classe e outras informações 
necessárias à prestação dos nossos serviços.  

  

• Dados de Localização: poderemos coletar dados de localização geográfica, como GPS, pontos de acesso Wi-Fi e torres 
de celular nas proximidades, notadamente nos casos de consultas online;  
 

• Dados de Pagamento: podemos solicitar alguns dados relativos ao cartão de crédito, caso essa seja a opção de 
pagamento escolhida, ou dados de CPF e endereço, por exemplo, nos casos de pagamento via boleto, para efetuar o 
pagamento de determinados produtos e serviços adquiridos pelo usuário.  

  

• Dados do dispositivo vestível ou smartphone: como modelo de hardware, número do IMEI e outros identificadores 
exclusivos do dispositivo, endereço MAC, endereço IP, versões do sistema operacional e configurações do dispositivo 
para acesso aos serviços;  
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• Dados de voz: como gravações da sua voz que nós fazemos (e podemos armazenar em nossos servidores) quando o 
usuário usa comandos de voz para controlar um serviço;  

  

• Cookies: que podem envolver endereço IP, horários de acesso às plataformas, termos de consulta de pesquisa, fonte de 
referência, tipo de navegador, clickstream, duração da visita e páginas visitadas. 

  

• Dados da Teleconsulta ou Teleorientação:  dados de saúde dos pacientes (com sintomas, plano de saúde, comorbidades, 
entre outros), dados da consulta, tempo de atendimento, anotações sobre a consulta, prescrição médica digital e 
avaliações sobre a plataforma.   
 

O compromisso da Philo Care também se estende à proteção dos titulares considerados mais vulneráveis, como crianças e 
idosos, por esse motivo, nos casos em que o consentimento for a base legal adequada e apropriada, sempre buscaremos a  
autorização expressa dos representantes legais. 
 

3. COM QUEM PODEMOS COMPARTILHAR OS DADOS COLETADOS? 
 
Os Dados Pessoais dos usuários que utilizarem nossos serviços e funcionalidades, poderão, dentro das finalidades do nosso 
negócio, ser compartilhados com:  
  

• Parceiros: para fornecer nossos serviços, podemos compartilhar dados pessoais com outras empresas, tais como 
provedores de hospedagem, plataformas de prescrição digital e meios de pagamento. Nossos parceiros somente são 
autorizados por nós a utilizar os dados pessoais para os fins específicos diretamente vinculados ao objeto das 
contratações.   

  

• Anunciantes ou agências: respeitadas as restrições legais, podemos compartilhar dados (sempre que possível de forma 
anonimizada) com anunciantes ou agências parceiras para oferecimento de anúncios e conteúdo de forma personalizada, 
de acordo com interesses dos usuários. Para tanto, podem ser compartilhados alguns dados cadastrais ou estatísticos, 
mas jamais compartilharemos dados pessoais sensíveis com essas empresas.  
 

• Demais empresas parceiras da Philo Care: quando os sistemas forem únicos e/ou integrados para a emissão de laudos, 
suporte financeiro e de ocorrências, dentre outras atividades relativas à prestação dos serviços e operação das 
plataformas, os dados dos usuários podem ser compartilhados com afiliadas e demais empresas pertencentes ao Grupo 
Philo Care.  

  

• Autoridades em procedimentos judiciais ou administrativos: esse tipo de compartilhamento de dados pode ser necessário 
para se cumprir uma obrigação legal, regulatória, ordem judicial ou resguardar direitos.   
 

• Médicos profissionais de saúde ou outras pessoas indicados pelo usuário: após autorização expressa do usuário, 
podemos compartilhar os Dados Pessoais disponíveis em nossas plataformas digitais, com o médico indicado, que terá 
acesso a um canal específico para agilizar o atendimento, ou outra pessoa indicada, como familiar, por exemplo, bastando 
a indicação de um e-mail válido. 
 

Para prestarmos nossos serviços, notadamente quando utilizarmos a coleta de dados pelos dispositivos vestíveis, será 
necessário que o usuário autorize a empresa responsável pelo aparelho a compartilhar os dados apresentados com a Philo 
Care. Para esses casos, o usuário deverá preencher formulário de autorização eletrônica e, em caso de dúvida, recomendamos 
a leitura atenta dos termos da Política de Privacidade das respectivas empresas. 
 

4. POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SEUS DADOS PESSOAIS?  
 
Nós retemos os dados pessoais dos usuários somente pelo tempo que for necessário para cumprir as finalidades para as quais os 
coletamos, e vinculados à prestação de nossos serviços. Salientamos, porém que, mesmo depois de esgotada a finalidade ou o 
prazo aplicáve, poderá haver necessidade de manutenção dos dados pessoais para atendimento a obrigações legais ou 
regulatórias às quais estejamos sujeitos ou mesmo para o resguardar os direitos da Philo Care.   
 
Para determinar o período de retenção adequado para os dados pessoais, consideramos os propósitos pelos quais os dados 
pessoais serão tratados, o tipo de dado processado e a existência de legislação específica que exija sua guarda e manutenção. 
Os dados de saúde disponíveis na Plataforma, uma vez que podem ser compartilhados com médicos, acessados por eles e 
utilizados para atendimento personalizados, poderão ser retidos por até 20 anos, conforme Resolução CFM nº 1638/02 e do 
Parecer CFM nº 10/09 e Lei 13.787/2018.  
 

5. DIREITOS DOS TITULARES  
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A LGPD garante aos titulares dos Dados Pessoais uma lista de direitos e solicitações que podem ser feitos em face das empresas 
que realizam Tratamento de Dados Pessoais, na garantia da máxima proteção e utilização dos dados apenas a finalidades próprias 
e legítimas.  
 
Nesse sentido, expomos abaixo uma breve explicação sobre esses direitos:  
 
 

 
Nós da Philo Care, em atenção à legislação relativos à privacidade e à proteção dos seus dados pessoais, disponibilizamos meio 
de contato para que os usuários possam fazer seus questionamentos, apontamentos e solicitar informações ou modificações, 
através do contato@philo.care. Pedimos para que os usuários ao enviarem o e-mail indiquem o assunto “Política de Privacidade” 
ou “LGPD”, o direito ou informação requerida, bem como Dados Pessoais mínimos para que seja possível confirmar a identidade, 
como nome e e-mail. Esta é uma medida de segurança para garantir que os Dados Pessoais não sejam divulgados a qualquer 
pessoa que não tenha direito de recebê-los. 
 

6. COMO PROTEGEMOS SEUS DADOS PESSOAIS?  
 
Implementamos as medidas de segurança ao nosso alcance e que consideramos adequadas e aptas para proteger os dados 
pessoais dos usuários.  Com a finalidade de garantir a proteção dos seus dados pessoais, elencamos abaixo algumas das práticas 
de segurança:  
  

● Acesso à base de dados restrito às empresas e aos profissionais devidamente autorizados.  

● Criptografia na transação de dados entre os sistemas, bem como no armazenamento de determinados bancos de dados.    

● Monitoramento dos acessos e dasações realizadas pelos profissionais e empresas parceiras em relação aos dados dos 
pessoais.  

● Definição e segregação de funções relativas às categorias de pessoas responsáveis ou envolvidas nos sistemas 

● Adoção de procedimentos preventivos contra incidente de segurança da informação, bem como técnicas de remediação 
e gerenciamento de crises.  
  

Direito Assegurado pela LGPD 
 

Explicação 

Requisição de confirmação acesso 
aos seus dados pessoais 
 

Este direito permite que o usuário possa questionar se há Tratamento pela empresa, 
e quais Dados Pessoais são utilizados, por quais motivos e por quanto tempo.  

Requisição de correção, retificação 
e atualização dos seus dados 
pessoais 

Este direito permite que o usuário, a qualquer momento, solicite a correção, 
atualização e/ou retificação dos dados pessoais, caso identificado algum erro. 
Contudo, para ser efetivada essa correção, possivelmente, precisaremos checar a 
validade dos Dados fornecidos. 

Requisição de exclusão ou 
eliminação dos seus dados 
pessoais 

Este direito permite que o usuário solicite a exclusão dos seus dados pessoais, salvo 
se houver qualquer outra razão ou motivação para a manutenção, como eventual 
obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de preservação destes para 
resguardo de direitos.  
 

Direito de objeção ao tratamento de 
dados pessoais quando ocorrido 
de forma indevida 

O usuário tem o direito de contestar onde e em que contexto os seus dados pessoais 
são tratados e para quais finalidades. Nos reservamos o direito, porém, de 
responder ao titular e demonstrar a legitimidade e a motivação para o Tratamento.  
 

Solicitar a portabilidade O usuário tem o direito de solicitar que lhe seja entregue, ou a terceiros identificados, 
cópia dos dados pessoais, em formato estruturado e interoperável.  
 

Direito de ser informado sobre as 
consequências de não fornecer o 
consentimento e revogá-lo a 
qualquer momento.  

O usuário tem o direito de retirar o consentimento, no entanto, isso não afetará a 
legalidade de outros processamentos realizados com base em outras hipoteses 
legais permitidas pela LGPD.  
A qualquer momento o usuário também pode solicitar informações sobre as 
consequências de não conceder o consentimento, sendo certo que a revogação do 
consentimento ou a não concessão poderá prejudicar e afetar no uso dos serviços. 
 

 Direito a revisão de decisões 
automatizadas.  

O usuário tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com 
base em tratamento automatizado, ou seja, realizadas por inteligência artifical, sem 
a participação de uma revisão humana.  
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Apesar de termos uma cultura interna forte de privacidade e segurança de dados pessoais, e de firmarmos parcerias com empresas 
que também adotem os mesmos níveis de controle e segurança que nós, não podemos garantir 100% (cem por cento) que 
incidentes não venham a ocorrer.  
 
Por esse motivo, orientamos os usuários na adoção de algumas condutas, como não compartilhar senhas e login, em hipótese 
alguma, ainda que o usuário julgue que o destinatário da senha é alguém de sua confiança. Não poderemos nos responsabilizar 
por atos de terceiros, inclusive em caso de uso indevido de seus dados de login e senha. 
 
Caso o usuário identifique ou tome conhecimento de algo que comprometa a segurança dos seus dados, por favor entre 
imediatamente em contato conosco, através do email contato@philo.care, reportando o ocorrido.  
 

7.  TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS  
 
Poderemos compartilhar Dados Pessoais com empresas parceiras e/ou fornecedores da Philo Care que estejam situados no 
exterior, tais como a plataforma responsável pela hospedagem das nossas bases de dados. 
   
Essas transferências ocorrem tão somente com as empresas que demonstram e apresentem evidências da conformidade com as 
leis de proteção de dados aplicáveis, e mantenham um nível de conformidade semelhante ou mais rigoroso do que o previsto na 
legislação brasileira aplicável.  
 

8. CONTATO  
Para o caso de dúvidas, reclamações, sugestões ou requisições (inclusive em relação a seus direitos), entre em contato por meio 
do e-mail: contato@philo.care.  
 

9. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Caso 
sejam feitas alterações relevantes, vamos nos preocupar em nos certificar de que as novas informações chegarão de maneira 
adequada a todos os usuários. Para isso, garantimos não só a inclusão da versão mais recente em nossas plataformas e website, 
como também o envio de comunicação ou alerta aos usuários, para indicação de que o documento foi atualizado. 

  
Atualizado pela última vez em 18 de maio de 2022.  
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