
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A RAIOSS tem “segurança” como assunto prioritário. Como possuímos mais de uma ferramenta no
mercado, os contextos variam, mas todos seguem alguns princípios básicos:

• Todo o trânsito de dados necessita ser feito obrigatoriamente de maneira criptografada;
• Deve-se coletar o mínimo viável de dados dos usuários;
• Dados não serão comercializados.

Em alguns contextos, a responsabilidade pelos dados dos pacientes é por parte de nossos clientes e
usuários. Por exemplo, uma clínica ou hospital que nos envia um exame de imagem deve quando
aplicável coletar consentimento e atender as requisições locais. Um usuário deste cliente, pode ter
acesso a informações sensíveis de um paciente deste cliente (informações de saúde), e cabem ao
usuário e cliente a correta manipulação destes dados. Um cliente (por exemplo, hospital ou clínica),
pode ser o responsável pela  inativação de seus usuários que não estão mais vinculados ao seu
serviço.

Embora adotemos elevados padrões de segurança a fim de evitar incidentes, não há nenhuma página
virtual inteiramente livre de riscos. Nesse sentido, a RAIOSS não se responsabiliza por:

- Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia dos usuários em
relação a seus dados individuais. Garantimos e nos responsabilizamos apenas pela segurança dos
processos  de  tratamento  de  dados  e  do  cumprimento  das  finalidades  descritas  no  presente
instrumento.  Destacamos  que  a  responsabilidade  em relação  à  confidencialidade  dos  dados  de
acesso é do usuário.

- Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada conduta culposa
ou deliberada da RAIOSS. Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar
risco ou dano relevante para você ou qualquer um de nossos usuários / clientes, comunicaremos aos
afetados  e  a  Autoridade  Nacional  de  Proteção  de  Dados  sobre  o  ocorrido  e  cumpriremos  as
providências necessárias.

-  Inveracidade  das  informações  inseridas  pelo  usuário/cliente  nos  registros  necessários  para  a
utilização dos serviços da (nome empresarial simplificado); quaisquer consequências decorrentes de
informações falsas ou inseridas de má-fé são de inteiramente responsabilidade do usuário/cliente.

A RAIOSS assegura a seus usuários/clientes seus direitos de titular previstos no artigo 18 da Lei
Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, você pode, de maneira gratuita e a qualquer tempo:
- Confirmar a existência de tratamento de dados, de maneira simplificada ou em formato claro e
completo.
- Acessar seus dados, podendo solicitá-los em uma cópia legível sob forma impressa ou por meio
eletrônico, seguro e idôneo.
- Corrigir seus dados, ao solicitar a edição, correção ou atualização destes.
- Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a
legislação através da anonimização, bloqueio ou eliminação.
- Solicitar a portabilidade de seus dados, através de um relatório de dados cadastrais que a (nome
empresarial simplificado) trata a seu respeito.
- Eliminar seus dados tratados a partir de seu consentimento, exceto nos casos previstos em lei.
- Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados.
- Informar-se sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências da
negativa.



Para qualquer solicitação referente aos itens acima, podem ser enviadas solicitações ao responsável
pelo tratamento dos dados (encarregado de proteção de dados), Omir Antunes Paiva, que aqui assina
este documento, por e-mail, em contato@raioss.com. 

A atual versão da Política de Privacidade foi formulada e atualizada pela última vez na data da
assinatura digital. Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo,
principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso site ou em âmbito
legislativo. Recomendamos que você a revise com frequência.
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