
Política de Privacidade do “website” https://www.rainhasilviaenfermagem.com.br/   

Para receber informações sobre seus Dados Pessoais, as finalidades  e as partes com as quais 

os Dados Pessoais são compartilhados, entre em  contato com o Controlador de Dados. 

Controlador de Dados: 

Swedish Care International AB - Gyllenstiernsgatan 12Bv 115 26,  Estocolmo, Estocolmo, 

Suécia 

E-mail de Contato do Controlador de Dados:  

info@queensilvianursingaward.com   

  

Tipos de Dados Pessoais Coletados: 

O Controlador de Dados não fornece uma lista dos tipos de Dados Pessoais  coletados. 

As informações completas sobre cada tipo de Dados Pessoais  coletados estão previstas nas 

cláusulas dedicadas da presente Política de Privacidade  ou por textos explicativos específicos 

exibidos antes da coleta dos Dados  Pessoais.  

Os Dados Pessoais podem ser fornecidos livremente pelo Usuário ou,  no caso de Dados de 

Uso, coletados automaticamente ao usar este Aplicativo.  

A menos que especificado de outra forma, todos os Dados Pessoais  solicitados por este 

Aplicativo são obrigatórios e o não fornecimento de tais  Dados Pessoais pode impossibilitar 

o fornecimento dos serviços do presente  Aplicativo.  

Nos casos em que este Aplicativo informar especificamente que  alguns Dados Pessoais não 

são obrigatórios, os Usuários são livres para não fornecer  tais Dados Pessoais, sem 

consequências para a disponibilidade ou o  funcionamento do Serviço.  

Os Usuários que não tenham certeza sobre quais Dados Pessoais são  obrigatórios podem 

entrar em contato com o Controlador de Dados.  

Qualquer uso de “Cookies” - ou de outras ferramentas de  rastreamento -, por este Aplicativo 

ou pelos proprietários de serviços de  terceiros usados por este Aplicativo, tem a finalidade de 

fornecer o  Serviço solicitado pelo Usuário, além de quaisquer outros fins descritos 

no  presente documento e na Política de “Cookies”, se disponível. 

  

Bases Legais de Tratamento: 

O Controlador de Dados pode tratar Dados Pessoais de Usuários nas  seguintes hipóteses: 

https://www.rainhasilviaenfermagem.com.br/
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(i)      se os Usuários deram seu consentimento para um ou mais fins  específicos. Nota: De 

acordo com algumas legislações, o Controlador de Dados pode  ter permissão para tratar 

Dados Pessoais até que o Usuário se oponha a tal tratamento  (“opt-out”), sem ter que 

depender de consentimento ou qualquer outra das  seguintes bases legais. Isto, no entanto, 

não se aplica, sempre que o tratamento  de Dados Pessoais estiver sujeito à legislação 

europeia de proteção de dados; 

(ii)      se o fornecimento de Dados Pessoais for necessário para a  execução de um acordo 

com o Usuário e/ou para quaisquer obrigações  pré-contratuais do mesmo; 

(iii)     se o tratamento de Dados Pessoais for necessário para o  cumprimento de uma 

obrigação legal ou regulatória à qual o Controlador de  Dados está sujeito; 

(iv)    se o tratamento de Dados Pessoais estiver relacionado a uma  tarefa realizada com 

interesse público ou no exercício de autoridade oficial  investida no Controlador de Dados; 

(v)     se o tratamento de Dados Pessoais for necessário para os fins  dos legítimos interesses 

do Controlador de Dados. 

  

Em qualquer caso, o Controlador de Dados ajudará a esclarecer a  base jurídica específica que 

se aplica ao tratamento e, em particular, se o  fornecimento de Dados Pessoais é um requisito 

legal ou contratual, ou um  requisito necessário para celebrar um contrato. 

A divulgação de Dados Pessoais a terceiros pode ser necessária nos  seguintes casos: 

(i)      uma venda do negócio ou ativos do Controlador de Dados;  

(ii)      para fins legais, judiciais e/ou regulatórios;   

(iii)     para auxiliar na redução de risco de crédito e na proteção  contra fraudes.  

  

Lugar: 

Os Dados Pessoais são tratados nos escritórios operacionais do Controlador  de Dados e em 

quaisquer outros locais onde as partes envolvidas no tratamento  estejam localizadas.  

Dependendo da localização do Usuário, as transferências de dados  podem envolver a 

transferência dos Dados Pessoais do Usuário para um país  diferente do seu.  

Para saber mais sobre o local de tratamento de tais Dados Pessoais  transferidos, os Usuários 

podem verificar a cláusula que contém detalhes  sobre o tratamento de Dados Pessoais. 

Os Usuários também têm o direito de saber sobre a base legal das  transferências de Dados 

Pessoais para um país fora da União Europeia ou para  qualquer organização internacional 

regida pelo direito internacional público  ou estabelecida por dois ou mais países, como a 



Organização das Nações Unidas,  e sobre as medidas de segurança tomadas pelo Controlador 

de Dados para  proteger os Dados Pessoais dos Usuários.  

Se tal transferência ocorrer, os Usuários podem se informar melhor  com as respectivas 

cláusulas deste documento ou consultar o Controlador de  Dados usando as informações 

fornecidas na cláusula de contato. 

 

Período de Retenção de Dados Pessoais: 

Os Dados Pessoais serão tratados e armazenados pelo tempo  necessário para a finalidade 

para a qual foram coletados. 

Dessa forma: 

(i)      os Dados Pessoais coletados para fins relacionados à execução  de um contrato entre o 

Controlador de Dados e o Usuário permanecerão retidos  até que tal contrato tenha sido 

totalmente executado; e 

(ii)      os Dados Pessoais coletados para os fins dos legítimos  interesses do Controlador de 

Dados serão retidos pelo tempo necessário para  cumprir com tais fins. Os Usuários podem 

encontrar as informações específicas  sobre os interesses legítimos do Controlador de Dados 

nas respectivas cláusulas  deste documento ou entrando em contato com o Controlador de 

Dados. 

O Controlador de Dados poderá reter Dados Pessoais por um período  mais longo, sempre 

que o Usuário tiver dado consentimento para tal tratamento,  até que tal consentimento seja 

retirado.  

Além disso, o Controlador de Dados pode ser obrigado a reter Dados  Pessoais por um 

período mais longo sempre que necessário para o cumprimento  de uma obrigação legal ou 

regulatória ou por ordem de uma autoridade.  

Assim que o período de retenção expirar, os Dados Pessoais serão  excluídos.  

Dessa forma, o direito de acesso, o direito de eliminação, o  direito de retificação e o direito 

de portabilidade de dados não serão mais exequíveis  após o término do período de retenção. 

Os Direitos dos Usuários: 

Os Usuários terão os seguintes direitos com relação aos seus Dados  Pessoais tratados pelo 

Controlador de Dados:  

(i)      retirar seu consentimento a qualquer momento, para os casos em  que tenham dado 

consentimento prévio para o tratamento de seus Dados Pessoais; 

(ii)      opor-se ao e/ou rejeitar o tratamento de seus Dados Pessoais,  caso o tratamento seja 

realizado em uma base legal que não o seu  consentimento e caso seja realizado em violação 

às leis de proteção de dados  aplicáveis. Mais detalhes são fornecidos na cláusula abaixo; 



(iii)     acessar seus Dados Pessoais; 

(iv)    saber se e como seus Dados Pessoais estão sendo tratados pelo  Controlador de Dados; 

(v)     obter divulgação sobre certos aspectos do tratamento e obter  uma cópia dos Dados 

Pessoais sendo tratados pelo Controlador de Dados; 

(vi)    verificar a exatidão de seus Dados e solicitar que quaisquer  Dados Pessoais 

ultrapassados, inexatos e/ou incorretos sejam atualizados,  retificados e/ou corrigidos; 

 (vii)    restringir o tratamento de seus Dados Pessoais, caso no qual o Controlador  de Dados 

não tratará os Dados Pessoais do Usuário para nenhuma finalidade que  não seja armazená-

los; 

(viii)   ter seus Dados Pessoais excluídos ou de outra forma removidos; 

(ix)    receber seus Dados Pessoais em um formato estruturado,  comumente utilizado e 

legível por máquina e, se tecnicamente viável,  transmiti-los a outro controlador sem qualquer 

impedimento, desde que os  Dados Pessoais sejam tratados por meios automatizados e que o 

tratamento seja  baseado no consentimento do Usuário, em um contrato do qual o Usuário 

seja  parte ou em obrigações pré-contratuais do mesmo; e 

(x)     apresentar uma demanda e/ou uma reclamação perante a autoridade  competente de 

proteção de dados. 

  

Detalhes Sobre o Direito de Se Opor ao Tratamento: 

Quando os Dados Pessoais são tratados de acordo com um interesse  público, no exercício de 

uma autoridade oficial investida no Controlador de  Dados ou para os fins dos interesses 

legítimos do Controlador de Dados, os Usuários  podem se opor a tal tratamento, fornecendo 

uma justificativa para tal  objeção. 

Caso seus Dados pessoais sejam tratados para fins de “marketing”  direto, os Usuários podem 

se opor a tal tratamento a qualquer momento, sem a  necessidade de fornecer qualquer 

justificativa neste sentido.  

Para saber se o Controlador de Dados está tratando Dados Pessoais  para fins de “marketing” 

direto, os Usuários podem consultar as respectivas cláusulas  deste documento. 

Como os Usuários Podem Exercer Seus Direitos: 

Quaisquer solicitações para exercer os direitos do Usuário podem  ser direcionadas ao 

Controlador de Dados por meio das informações de contato  fornecidas neste documento.  

Tais solicitações podem ser exercidas gratuitamente e serão  tratadas pelo Controlador de 

Dados o mais cedo possível.  

Informações Adicionais Sobre a Coleta e Tratamento de Dados  Pessoais: 



Ação Legal: 

Os Dados Pessoais do Usuário podem ser usados para fins legais  pelo Controlador de Dados 

em juízo ou nas etapas que levem a possíveis ações  legais decorrentes do uso indevido deste 

Aplicativo ou dos Serviços  relacionados.  

O Usuário declara estar ciente de que o Controlador de Dados pode  ser obrigado a revelar 

Dados Pessoais mediante solicitação das autoridades  públicas. 

Informações Adicionais Sobre os Dados Pessoais do Usuário: 

Além das informações contidas nesta Política de Privacidade, este  Aplicativo pode fornecer 

ao Usuário informações adicionais e contextuais  sobre determinados Serviços ou a coleta e 

tratamento de Dados Pessoais  mediante solicitação. 

Registros e Manutenção do Sistema: 

Para fins de operação e manutenção, este Aplicativo e quaisquer  serviços de terceiros podem 

coletar arquivos que registram a interação com  este Aplicativo (“logs” do sistema) e usam 

outros Dados pessoais (como o  endereço “IP”) para esse fim. 

Informações Não Contidas Nesta Política de Privacidade: 

Mais detalhes sobre a coleta ou tratamento de Dados Pessoais pode(m)  ser solicitado(s) ao 

Controlador de Dados a qualquer momento.  

Por favor, veja as informações de contato no início deste  documento. 

Como as Solicitações “Não Rastrear” São Tratadas: 

Este Aplicativo não oferece suporte a solicitações “Não Rastrear”.   

Para determinar se algum dos serviços de terceiros que este  Aplicativo usa atende às 

solicitações de “Não Rastrear”, favor consultar as  políticas de privacidade de tais terceiros. 

Mudanças Nesta Política de Privacidade: 

O Controlador de Dados se reserva o direito de fazer alterações  nesta Política de Privacidade 

a qualquer momento, notificando seus Usuários  nesta página e, possivelmente, neste 

Aplicativo e/ou - na medida em que for  técnica e legalmente viável - enviando um aviso aos 

Usuários por meio de  qualquer informação de contato disponível para o Controlador de 

Dados.  

É altamente recomendável verificar esta página com frequência,  referindo-se à data da última 

modificação listada na parte inferior.  

Caso as alterações afetem as atividades de tratamento realizadas  com base no consentimento 

do Usuário, o Controlador de Dados deverá obter um  novo consentimento do Usuário, 

quando necessário. 



Informações para Usuários Residentes no Brasil: 

Esta parte do documento se integra e complementa as informações  contidas no restante da 

Política de Privacidade e é fornecida pela entidade  que executa este Aplicativo e, se for o 

caso, sua controladora, subsidiárias  e afiliadas (para os fins desta seção referida 

coletivamente como “nós”,  “nós”, “nosso”). 

As disposições contidas nesta cláusula aplicam-se a todos os  Usuários que residem no Brasil, 

de acordo com a Lei no. 13.709/2018 (“Lei  Geral de Proteção de Dados Pessoais” 

(“LGPD”)) (os Usuários são referidos a  seguir simplesmente como “você”, “seu”, “seu”).   

Para tais Usuários, essas disposições substituem quaisquer outras  disposições possivelmente 

divergentes ou conflitantes contidas na Política de  Privacidade.  

Esta parte do documento utiliza o termo “Dados Pessoais” conforme  definido na LGPD. 

As Bases Legais Pelas Quais Tratamos Seus Dados Pessoais: 

Seus Dados Pessoais poderão ser tratados se tivermos uma das  seguintes bases legais para tal 

tratamento: 

(i)      mediante o seu consentimento para as atividades de tratamento  relevantes; 

(ii)      para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória por  nós; 

(iii)     para estudos realizados por entidades de pesquisa, garantida,  sempre que possível, a 

anonimização dos Dados Pessoais; 

(iv)    para a execução de um contrato e seus procedimentos  preliminares, nos casos em que 

você seja parte do referido contrato, a pedido  de você; 

(v)     para o exercício de nossos direitos em procedimentos  judiciais, administrativos ou 

arbitrais; 

(vi)    para a proteção da vida ou da incolumidade física sua ou de  terceiros; 

(vii)    para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimentos  realizados por profissionais 

de saúde, serviços de saúde ou autoridade  sanitária; 

(viii)   quando necessário para atender aos nossos legítimos interesses,  desde que seus 

direitos e liberdades fundamentais não prevaleçam sobre tais  interesses; e 

(ix)    para a proteção do crédito. 

Para saber mais sobre as bases legais acima, você pode entrar em  contato conosco a qualquer 

momento por meio das informações de contato  fornecidos neste documento. 

Porque Tratamos Seus Dados Pessoais: 



Para saber mais porque processamos seus Dados Pessoais, você pode  ler as cláusulas 

intituladas “Informações Detalhadas Sobre o Tratamento de Dados  Pessoais” e “Os 

Objetivos do Tratamento” neste documento. 

Seus Direitos de Privacidade no Brasil, Como Enviar uma Solicitação  e Nossa Resposta 

às Suas Solicitações: 

Você tem os seguintes direitos com relação aos Dados Pessoais que  estejam sendo tratados 

pelo Controlador de Dados: 

(i)      obter a confirmação da existência de atividades de tratamento  de tais Dados Pessoais; 

(ii)      acessar tais Dados Pessoais; 

(iii)     solicitar a correção de Dados Pessoais incompletos, inexatos ou  desatualizados; 

(iv)    solicitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de tais Dados  Pessoais que sejam 

desnecessárias, excessivos ou que estejam sendo tratados  em violação à LGPD; 

(v)     obter informações sobre a possibilidade de fornecer ou negar  seu consentimento e as 

consequências de tal negativa; 

(vi)    obter informações sobre terceiros com os quais compartilhamos seus  Dados Pessoais; 

(vii)    obter, mediante sua solicitação expressa, a portabilidade de seus  Dados Pessoais para 

outro provedor de serviços ou produtos, de acordo com a  regulamentação da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) e desde  que nossos segredos comerciais e 

industriais sejam salvaguardados; 

(viii)   obter a eliminação de tais Dados Pessoais se o tratamento for  baseado exclusivamente 

em seu consentimento, a menos que uma ou mais exceções  previstas no Artigo 16 da LGPD 

se apliquem (i.e., (a) para o  cumprimento de obrigação legal ou regulatória por nós; (b) para 

estudo por  órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos Dados 

pessoais;  (c) para transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de  tratamento 

de dados dispostos na LGPD; ou (d) para nosso uso exclusivo,  vedado o acesso por terceiros, 

e desde que os Dados Pessoais sejam anonimizados); 

(ix)    revogar seu consentimento a qualquer momento; 

(x)     apresentar reclamação relativa a tais Dados Pessoais à ANPD; 

(xi)    opor-se a uma atividade de tratamento nos casos em que o  tratamento não seja 

realizado em conformidade com as disposições da LGPD; 

(xii)    obter cópia eletrônica integral de seus Dados Pessoais,  observados os nossos segredos 

comercial e industrial, nos termos de  regulamentação da ANPD, em formato que permita a 

sua utilização subsequente,  inclusive em outras operações de tratamento, quando o 

tratamento for baseado  no consentimento; 



(xiii)   solicitar informações claras e adequadas sobre os critérios e  procedimentos usados 

para uma decisão automatizada; e 

(xiv)  solicitar a revisão de decisões tomadas exclusivamente com base  no tratamento 

automatizado de seus Dados Pessoais, que afetam seus interesses  (incluindo, mas não se 

limitando a, decisões para definir seu perfil pessoal,  profissional, de consumidor e de crédito, 

ou aspectos de sua personalidade). 

Você nunca será discriminado ou sofrerá qualquer tipo de prejuízo  se exercer seus direitos. 

Como Enviar Sua Solicitação: 

Você pode enviar sua solicitação expressa para exercer seus  direitos gratuitamente, a 

qualquer momento, usando os dados de contato  fornecidos neste documento ou por meio de 

seu representante legal. 

Como e Quando Iremos Responder à Sua Solicitação: 

Faremos o possível para responder prontamente às suas  solicitações.  

Em qualquer caso, caso seja impossível para nós fazê-lo, faremos  questão de comunicar a 

você as razões factuais ou jurídicas que nos impedem  de imediatamente, ou nunca, atender 

às suas solicitações.  

Nos casos em que não estejamos tratando seus Dados Pessoais,  indicaremos a você a pessoa 

física ou jurídica a quem você deve encaminhar  suas solicitações, se estivermos em 

condições de fazê-lo. 

No caso de você enviar uma solicitação de acesso aos ou de  confirmação de processamento 

dos seus Dados Pessoais, certifique-se de  especificar se deseja que seus Dados Pessoais 

sejam enviados em formato  eletrônico ou impresso.  

Você também precisará nos informar se deseja que respondamos à sua  solicitação 

imediatamente, caso em que responderemos de forma simplificada,  ou se você precisa de 

uma divulgação completa.  

Neste último caso, responderemos no prazo de 15 (quinze) dias a  partir do momento da sua 

solicitação, fornecendo-lhe todas as informações  sobre a origem dos seus Dados Pessoais, a 

confirmação da existência ou não de  registros, os critérios utilizados para o tratamento e os 

fins do tratamento,  salvaguardando os nossos segredos comerciais e industriais. 

No caso de você apresentar uma solicitação para a retificação,  exclusão, anonimato ou 

bloqueio dos seus Dados Pessoais, nos certificaremos  de comunicar imediatamente sua 

solicitação a outras partes com as quais  compartilhamos seus Dados Pessoais, a fim de 

permitir que esses terceiros  também cumpram com sua solicitação - exceto nos casos em que 

tal comunicação  se prove impossível ou envolva um esforço desproporcional da nossa parte. 

Transferência de Dados Pessoais Para Fora do Brasil Permitida pela  LGPD: 



Seus Dados Pessoais poderão ser transferidos para fora do  território brasileiro nos seguintes 

casos: 

(i)      para países ou organismos internacionais que proporcionem  grau de proteção de dados 

pessoais adequado ao previsto na LGPD; 

(ii)      quando nós oferecermos e comprovarmos garantias de  cumprimento dos princípios, 

dos seus direitos e do regime de proteção de  dados previstos na LGPD; 

(iii)     quando a transferência for necessária para a cooperação  jurídica internacional entre 

órgãos públicos de inteligência, de investigação  e de ação penal, de acordo com os meios 

legais previstos no direito  internacional; 

(iv)    quando a transferência for necessária para proteger sua vida ou  incolumidade física ou 

as de terceiros; 

 (v)     quando a transferência for autorizada pela ANPD; 

 (vi)    quando a transferência resultar de compromisso assumido em  acordo de cooperação 

internacional; 

 (vii)    quando você tiver fornecido consentimento específico e em  destaque para a 

transferência, com informação prévia sobre o caráter  internacional da operação, distinguindo 

claramente esta de outras finalidades; 

 (viii)   quando a transferência for necessária para o cumprimento de uma  obrigação legal ou 

regulatória; 

(ix)    quando a transferência for necessária para a execução de um  contrato ou 

procedimentos preliminares relacionados a um contrato; ou  

(x)     quando a transferência for necessária para o exercício regular  de direitos em 

procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais. 

Definições e Referências Legais: 

“Dados Pessoais”: 

Qualquer informação que direta, indiretamente ou em conexão com  outras informações - 

incluindo um número de identificação pessoal - permita a  identificação ou identificabilidade 

de uma pessoa física. 

“Dados de Uso”: 

Informações coletadas automaticamente por meio deste Aplicativo  (ou serviços de terceiros 

empregados neste Aplicativo), que podem incluir: os  endereços “IP” ou nomes de domínio 

dos computadores utilizados pelos Usuários  que usam este Aplicativo, os endereços URI 

(Identificador Uniforme de  Recursos), a hora da solicitação, o método utilizado para enviar 

a  solicitação ao servidor, o tamanho do arquivo recebido na resposta, o código  numérico que 

indica o status da resposta do servidor (e.g., resultado  bem-sucedido, erro, etc.), o país de 



origem, os recursos do navegador e o  sistema operacional utilizado pelo Usuário, os vários 

detalhes de tempo por  visita (e.g., o tempo gasto em cada página dentro do Aplicativo) e 

os  detalhes sobre o caminho seguido dentro do Aplicativo com referência especial  à 

sequência de páginas visitadas e outros parâmetros sobre o sistema  operacional do 

dispositivo e/ou ambiente de TI do Usuário. 

 “Usuário”: 

O indivíduo que usa este Aplicativo que, a menos que especificado  de outra forma, coincide 

com o Titular dos Dados. 

“Titular dos Dados”: 

 A pessoa física a quem os Dados Pessoais se referem. 

“Operador de Dados” (ou “Supervisor de Dados”): 

 A pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou outro  órgão que trata Dados 

Pessoais em nome do Controlador de Dados, conforme  descrito nesta Política de 

Privacidade. 

 “Controlador de Dados”: 

A pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou outro  órgão que, isoladamente ou 

em conjunto com outros, determina as finalidades e  os meios de tratamento dos Dados 

Pessoais, incluindo as medidas de segurança  relativas ao funcionamento e uso deste 

Aplicativo.  

 O Controlador de Dados, a menos que especificado de outra forma, é  o proprietário deste 

Aplicativo. 

 “Aplicativo”: 

 O meio pelo qual os Dados Pessoais do Usuário são coletados e tratados. 

“Serviço”: 

O serviço fornecido por este Aplicativo conforme descrito nos  termos relativos (se 

disponíveis) e neste “site”/aplicativo. 

“União Europeia” (ou “UE"): 

A menos que especificado de outra forma, todas as referências  feitas neste documento à 

União Europeia incluem todos os atuais estados  membros da União Europeia e do Espaço 

Econômico Europeu. 

Informação Legal: 



Esta declaração de privacidade foi preparada com base em  disposições de várias legislações, 

incluindo, mas não se limitando a, os Artigos  13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679 

(Regulamento Geral de Proteção de Dados)  e a LGPD. 

Esta Política de Privacidade refere-se exclusivamente a este  Aplicativo, se não houver 

indicação em contrário neste documento. 

 


