Termos de uso da Plataforma “Saúde em Dia”

A Plataforma digital “Saúde em Dia” tem o objetivo de: i) apresentar conteúdos ligados
à saúde, ii) realizar serviço de telemedicina; iii) acompanhamento terapêutico
psicológico online, iv) informações e conteúdo sobre a COVID-19, entre outros.
O acesso do Usuário à Plataforma “Saúde em Dia”, é totalmente gratuito e está sendo
ofertado no formato emergencial, para atendimentos relacionados ao COVID-19 e
seus efeitos colaterais, em razão das dificuldades atualmente enfrentadas pela
População;
A Plataforma “Saúde em Dia” tem a finalidade de conectar o Usuário à Plataforma dos
serviços prestados pelos Parceiros, oportunidade na qual, os Parceiros estabelecerão
um relacionamento direto com o Usuário, sendo responsável pela qualidade dos
serviços prestados e pela cobrança dos mesmos ao Usuário.
Desta forma fica esclarecido que a Plataforma digital “Saúde em Dia” não é
responsável pelos serviços prestados pelos parceiros ou suas especificidades nem
pelo pagamento dos serviços, que deverá ser realizado dentro da plataforma dos
parceiros ou outra forma indicada pelos mesmos.
O Usuário tem ciência das limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em
vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta.
Os conteúdos apresentados na plataforma têm o objetivo de trazer informação
confiável e com credibilidade, baseados nas diretrizes do Ministério da Saúde, do
Conselho Federal de Medicina, das Sociedades de Especialidades das diferentes
áreas da medicina e da Organização Mundial de Saúde.
Ao efetuar seu cadastro no “Portal Saúde em Dia”, as condições de uso da plataforma
descritas neste documento, são aceitas automaticamente.

Para cadastrar-se e ser elegível ao recebimento de benefícios exclusivos, é
necessário o preenchimento dos seus dados cadastrais: Nome completo, CPF, data
de nascimento, e-mail sexo e telefone na “Plataforma Saúde em Dia”. O
preenchimento correto dessas informações é de sua responsabilidade e o “Saúde em
Dia” não se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas.
Ao ser direcionado ao atendimento de telemedicina ou acompanhamento terapêutico,
seus dados cadastrais serão automaticamente enviados ao Parceiro selecionado,
razão pela qual você declara que:

“Autoriza a utilização e compartilhamento dos seus dados pessoais cadastrados na
Plataforma “Saúde em Dia”, com o Parceiro de sua escolha, para a prestação de
serviços de telemedicina e/ou acompanhamento terapêutico psicológico online, com
a finalidade de pré-cadastro na Plataforma do Parceiro que vai realizar a prestação
de serviços. Essa autorização é concedida nos termos da Lei 13.709/2018 (“Lei Geral
de Proteção de Dados”) que entrará em vigor em 16/08/2020.”
“Autoriza o recebimento de comunicações sobre ofertas, benefícios e descontos
exclusivos, através da Plataforma “Saúde em dia” e dos canais de contato informados
por mim, tais como: SMS, e-mail, telefone, redes sociais, mídias em geral, notificações
e alertas de aplicativos do grupo RD (Drogasil e Droga Raia), dentre outros. Essa
autorização é concedida nos termos da Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de
Dados”) que entrará em vigor em 16/08/2020.”

Todas as suas informações pessoais fornecidas no cadastro ou em qualquer outro
momento de sua navegação na Plataforma “Saúde em Dia”, são tratadas como
informações sigilosas e estão sujeitas à medidas de segurança e confidencialidade
para impedir o acesso, uso ou divulgação não autorizados, de acordo com esta
Política de Privacidade e com a legislação de proteção de dados vigente.
Por motivos legais, independente do seu consentimento, seus dados poderão ser
compartilhados para cumprir qualquer legislação, regulamentação, ordem judicial ou
solicitação governamental aplicável.
Ao cadastrar-se na Plataforma “Saúde em Dia” você terá acesso aos serviços
ofertados por nossos Parceiros e benefícios exclusivos, oferecidos pela Droga Raia e
Drogasil.

Na Plataforma “Saúde em Dia”, você terá acesso a conteúdos de saúde e informações
relacionadas ao COVID-19 todos os dias. Você poderá conferi-las na tela principal da
Plataforma. Após inserir seu login os benefícios oferecidos são pessoais e
intransferíveis.
Não é permitido empregar mecanismos técnicos que de qualquer forma subvertam a
regular utilização da plataforma, sem a prévia consulta e autorização dos gestores da
marca. Esses mecanismos incluem a utilização de robôs (robots ou bots), spiders,
scripts ou qualquer outra forma de acesso automatizado ao aplicativo que de alguma
forma sirva para desvirtuar suas finalidades e propósitos. O emprego desses recursos
sem autorização prévia implica violação dos presentes Termos de Uso e sujeita a
parte infringente ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, bem como
de multa punitiva que se aplicará mesmo que não tenha sido produzido qualquer dano.

Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, a Plataforma
“Saúde em Dia” não se responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão,
transmissões de computador/smartphones/etc. incompletas ou que falhem, bem como
por falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau
funcionamento eletrônico de qualquer rede, hardware ou software, inclusive com
relação à Plataforma dos Parceiros que farão a prestação e serviços.
A indisponibilidade de acesso à Internet, assim como qualquer informação incorreta
ou incompleta sobre a Plataforma e qualquer falha humana, técnica ou de qualquer
outro tipo no processamento das informações do aplicativo não serão consideradas
como sendo de responsabilidade da plataforma “Saúde em Dia” eximindo-se esta, por
conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos de
terceiros.
É terminantemente proibido no ambiente dessa Plataforma: mensagens, textos,
imagens e inserção de qualquer tipo de itens indecorosos, preconceituosos,
desrespeitosos, discriminatórios, injuriosos, caluniosos, difamatórios e/ou que, de
qualquer forma, atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral,
a integridade ou qualquer outro direito de qualquer pessoa, sua nacionalidade, etnia,
preferência política ou religião, bem como que atentem contra a ordem pública, os
bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente e/ou que constituam qualquer
espécie de plágio. Os usuários da Plataforma ficam cientes que responderão
judicialmente por todo e qualquer dano causado pela infração a estas normas de
conduta.
O usuário não poderá praticar qualquer ato que possa ser qualificado como spam.
Além disso, nenhum dado presente na Plataforma, poderá ser utilizado com finalidade
publicitária, direta ou indiretamente, ou em qualquer outra finalidade comercial, sem a
prévia solicitação e consentimento dos gestores da Plataforma. O usuário deverá
abster-se de utilizar qualquer espaço concedido na plataforma para a postagem de
mensagens que guardem semelhança com spam, inclusive através da postagem de
links e outras informações em espaços abertos para comentários e fóruns de
discussão, dentre outros. O usuário também não poderá coletar quaisquer dados de
terceiros através da Plataforma para finalidades comerciais, de publicidade ou outras
finalidades que não aquelas da interação regular e normal propostas pela Plataforma.
A violação das presentes determinações sujeita a parte infringente a ser
responsabilizada perante por lucros cessantes e danos emergentes, além de ser
responsabilizada também pelo pagamento de multa punitiva, independente da
constatação de danos, sem desconsiderar a responsabilização criminal.
O usuário deverá respeitar todos os direitos autorais incidentes e outros direitos,
inclusive de propriedade intelectual, aplicáveis sobre os conteúdos, assim sendo é
vedado ao usuário de qualquer maneira reproduzir, utilizar, copiar, distribuir, permitir
o acesso público, disponibilizar ao público, transformar, modificar de quaisquer formas
conteúdos a menos que possua prévia autorização do titular dos correspondentes
direitos, ou que essa utilização lhe seja legítima, legalmente ou contratualmente

facultada e/ou de qualquer outra forma permitida. O usuário deverá respeitar na
íntegra as permissões que receber para a utilização de qualquer conteúdo da
Plataforma , não podendo suprimir ou alterar qualquer notificação de direito autoral ou
copyright, nem falsamente aplicar qualquer notificação ou aviso de direitos autorais
ou copyright, ou induzir terceiros a erro através de falso licenciamento de obras
protegidas, ou qualquer outra forma de violação de direitos.
A Plataforma “Saúde em Dia” ou qualquer uma de suas funcionalidades poderão ser
suspensos ou cancelados a qualquer tempo e sem aviso prévio.

Ao acessar e se cadastrar na Plataforma, o Usuário aceita receber informações,
comunicações da empresas Drogasil e droga Raia e outras marcas dos Parceiros, via
e-mail, SMS, mensagem instantânea no celular ou mala direta. Caso não queira mais
receber comunicações,
Todo usuário que acessar a Plataforma é exclusivamente responsável por seu uso e
deverá respeitar estes Termos de Uso e a Política de Privacidade, bem como a
legislação a ele aplicável. A Drogasil, Droga Raia, suas afiliadas, Parceiros ou
funcionários não serão, em hipótese alguma, responsáveis por danos diretos ou
indiretos que resultem de, ou tenham relação, com o acesso, uso ou com a
incapacidade de acessar ou utilizar este aplicativo.
A Plataforma “Saúde em Dia” não solicita a seus usuários informações pessoais por
e-mail, especialmente informações relativas a senhas de acesso e não se
responsabiliza por quaisquer comunicações eletrônicas fraudulentas que coletem
dados pessoais dos usuários (phishing).
Aceitando esse termo, você concorda em apenas usar a Plataforma de maneira
compatível com todas as leis e regulamentos aplicáveis e em consonância com estes
Termos de Uso e Política de Privacidade, sem infringir os direitos de outrem, nem
restringir ou inibir o uso e usufruto do aplicativo (incluindo, sem exceções, por meio
de hacking).
Este documento poderá ser alterado sempre que houver necessidade e quaisquer
alterações serão devidamente informadas neste espaço.
A tolerância quanto ao descumprimento de qualquer obrigação prevista nos Termos
de Uso e na Política de Privacidade não significará renúncia ao direito de exigir o
cumprimento da obrigação, nem a alteração de qualquer termo ou condição aqui
estabelecida.

