POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Site e Aplicativo Bellamaterna Brasil
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO
Última modificação: 31 de Janeiro de 2020
Para nós, do Bellamaterna, proteger a sua informação privada é uma prioridade. Esta Política de Privacidade
se aplica ao nosso site https://www.bellamaterna.com.br ("Site") e ao nosso aplicativo para dispositivos
móveis proprietário e controlado pela Bellamaterna Brasil, Bellamaterna ("Aplicativo").
Esta Política de Privacidade rege nossas práticas de coleta, tratamento e uso de dados. Ela também
descreve suas opções sobre uso, acesso e correção de seus dados pessoais. Caso não concorde com as
práticas descritas nesta Política de Privacidade, não use o site ou nosso Aplicativo móvel.
Atualizamos periodicamente esta Política de Privacidade. Publicaremos eventuais alterações à Política de
Privacidade nesta página e, caso as alterações sejam de grande porte, enviaremos uma notificação de mais
destaque para o e-mail que você usou para se cadastrar no aplicativo.
Independentemente do envio de notificações sobre alterações de grande porte à Política de Privacidade,
nós incentivamos você a consultá-la periodicamente. Também manteremos versões anteriores desta
Política de Privacidade em arquivo para que você possa solicitar para fins de consulta através do e-mail
contato@bellamaterna.com.br.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou o tratamento que damos aos dados que
você nos fornece, envie um e-mail para contato@bellamaterna.com.br.
1. Dados que coletamos
Quando você visita o nosso Site
Você tem liberdade para explorar o site sem fornecer nenhum Dado Pessoal. Quando você visita o site ou se
registra para o Conteúdo Pago, nós solicitamos que você forneça Dados Pessoais sobre si, e coletamos
Dados de Navegação.
Quando você usa nosso Aplicativo Bellamaterna
Nós usamos o software de análise móvel para entendermos melhor a funcionalidade dos nossos Aplicativos
em seu dispositivo móvel. Este software pode registrar informações como quantas vezes você usa o
aplicativo, os eventos que ocorrem dentro do aplicativo, uso agregado, dados de desempenho e de onde o
aplicativo foi baixado. Além dos dados que coletamos em nosso site, quando você usa nosso aplicativo,
podemos também coletar a localização da sua cidade, o modelo e a versão do dispositivo, o identificador de
dispositivo (ou “UDID”), a versão do sistema operacional.
Enviamos notificações push para manter você informado sobre eventos, promoções e como
monitoramento da evolução da sua saúde e dos seus familiares cadastrados no nosso aplicativo, por esse
motivo, é importante manter ativado em seu dispositivo o recebimento de pushs e notificações. Caso não
queira receber essas comunicações, desative-as no seu dispositivo.
Nós podemos vincular os dados que armazenamos no software de análise a Dados Pessoais que você envia
pelo Aplicativo. Fazemos isso para aprimorar os serviços que prestamos e melhorar a funcionalidade do
nosso marketing, das nossas análises de dados e do site.
“Dados Pessoais”
Referem-se a qualquer dado que você envie voluntariamente para nós e que identifique você
pessoalmente, incluindo dados de contato, como nome, endereço de e-mail, nome da empresa, endereço,
número de telefone e outras informações sobre você ou sua empresa. Os Dados Pessoais também podem
incluir informações sobre eventuais transações, gratuitas e pagas, que você inserir no site e informações

sobre você que estiverem disponíveis na Internet, como Facebook, LinkedIn, Twitter e Google, ou
informações publicamente disponíveis que adquirirmos de prestadores de serviços.
Os Dados Pessoais também incluem Dados de Navegação ou Dados de Pagamento (quando houver
pagamento) nos casos em que tais informações forem suficientes para identificar alguém de forma direta
ou indireta. Os Dados de Navegação se referem a informações sobre seu computador e suas visitas a este
site como o seu endereço IP, a localização geográfica, o tipo de navegador, a fonte de referência, a duração
da visita e as páginas visualizadas. Consulte a seção “Dados de Navegação” abaixo.
Arquivos de log
Quando você usa os nossos serviços ou visualiza conteúdos que nós fornecemos, coletamos
automaticamente informações sobre o hardware e o software do seu computador. Essas informações
podem incluir, além das já acima citadas, também nomes de domínio, provedor de serviços de Internet
(ISP), os arquivos visualizados no nosso site (por exemplo, páginas HTML, gráficos etc.), sistema operacional
e dados de clickstream. Estas informações são usadas pela Bellamaterna Brasil para a operação de
conteúdos, para manter a qualidade dos conteúdos e para gerar estatísticas gerais a respeito do uso do site
da Bellamaterna. Para esses fins, vinculamos esses dados coletados automaticamente a Dados Pessoais
como nome, endereço de e-mail, endereço e número de telefone.
Dados que coletamos de terceiros
Eventualmente, podemos receber Dados Pessoais sobre você de fontes externas, como parceiros com quem
prestamos serviços em esquema de co-branding ou desempenhamos atividades conjuntas de publicidade e
marketing, e de fontes publicamente disponíveis, como redes sociais. Mais detalhes abaixo na seção 4.
2. Como usamos os dados que coletamos
Conformidade com nossa Política de Privacidade
Usamos os dados que coletamos somente em conformidade com esta Política de Privacidade e, ainda, nos
termos da legislação brasileira aplicável à Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709 de 14/08/2018).
Uso de Dados Pessoais
Nunca venderemos seus Dados Pessoais a terceiros.
A Bellamaterna coleta e usa suas informações pessoais para operar uma plataforma tecnológica de serviços.
Os dados coletados são usados para fornecer, manter, proteger e melhorar nossos serviços, desenvolver
novos projetos e atualizações e proteger a Bellamaterna e seus usuários. Também usamos essas
informações para oferecer ao usuário um conteúdo específico, direcionado às suas necessidades
individuais, em benefício da saúde.
Ao se cadastrar no nosso Site ou no Aplicativo Bellamaterna e utilizar a plataforma de serviços,
solicitaremos que nos forneça seu nome, endereço de e-mail, bem como alguns dados de saúde (por
exemplo, sua data da última menstruação, o seu histórico médico, resultados de exames e outros).
Você sempre poderá escolher se deseja ou não nos fornecer tais informações. Se você optar por não
fornecer as informações solicitadas, poderá não ser capaz de usar e receber certos benefícios, recursos ou
funções da plataforma de serviços.
Além dos usos identificados em outros lugares da presente Política de Privacidade, podemos usar seus
Dados Pessoais para:
enviar a você informações ou conteúdos da Bellamaterna que achamos ser do seu interesse por meio de
publicações, e-mails ou outros meios, bem como enviar comunicações de marketing relativas à nossa
empresa;
promover o uso dos nossos serviços e compartilhar com você conteúdos promocionais e informativos
obedecendo às suas preferências de comunicação;
fornecer a outras empresas parceiras estatísticas sobre os nossos usuários, mas essas informações não
serão usadas para identificar nenhum usuário específico;
enviar a você informações sobre mudanças nos nossos Termos de Serviço, Política de Privacidade (inclusive

a Política de Cookies) ou outros documentos jurídicos;
atender a requisitos legais.
AO UTILIZAR O APLICATIVO BELLAMATERNA, VOCÊ CONCORDA QUE A BELLAMATERNA BRASIL PODERÁ
COMPARTILHAR SEUS DADOS COM A SUA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, OU COM A EMPRESA QUE
NOS CONTRATOU E OFERECE O APLICATIVO BELLAMATERNA COMO UM BENEFÍCIO DE SAÚDE PARA QUE
ELA ENTRE EM CONTATO COM VOCÊ OFERECENDO SERVIÇOS (POR EXEMPLO, GRUPOS DE APOIO A
GESTANTES, CONSULTAS COM PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS OU SERVIÇOS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO)
OU REALIZANDO PESQUISAS.
A Bellamaterna pode acompanhar os sites e páginas que você visita e outros aplicativos que você utiliza, a
fim de determinar quais serviços de saúde são os mais populares. Poderá também monitorar seu nível de
utilização do telefone. Esta informação é usada para mostrar conteúdo dentro do Bellamaterna para
clientes cujo comportamento indique interesse por áreas específicas.
Uso dos Dados de Navegação
Nós usamos Dados de Navegação para operar e aprimorar o site e conteúdos. Também utilizaremos os
Dados de Navegação de maneira isolada ou em combinação com os Dados Pessoais para fornecer a você
informações personalizadas sobre a Bellamaterna.
Comentários e depoimentos de Usuários
Nós postamos em nosso Site e Aplicativo depoimentos e comentários de Usuários como você, os quais
podem conter Dados Pessoais. Nós obtemos o consentimento de cada Usuário, via e-mail, antes de postar
seu nome e depoimento.
Segurança dos seus Dados Pessoais
Nós usamos várias tecnologias e procedimentos de segurança para ajudar a proteger seus Dados Pessoais
contra acesso, uso ou divulgação não autorizados. Protegemos os Dados Pessoais que você fornece em
servidores de computador em um ambiente controlado, seguro e protegido contra acesso, uso ou
divulgação não autorizados. Todos os Dados Pessoais são protegidos por medidas físicas, técnicas e
organizacionais.
Recursos de Mídias Sociais
Nossos Sites incluem Recursos de Mídias Sociais, como o botão de curtir do Facebook e Widgets como o
botão de compartilhar ou mini programas interativos que são executados em nosso site. Esses recursos
podem coletar seu endereço IP, a página que você está visitando em nossos sites e pode definir um cookie
para permitir que o recurso funcione corretamente. Os Recursos de Mídias Sociais e os Widgets ficam
hospedados por um terceiro ou diretamente em nossos Sites. Esta Política de Privacidade não se aplica a
esses recursos. Suas interações com esses recursos são regidas pela política de privacidade e por outras
políticas das empresas que os fornecem.
Sites externos
Nosso site fornece links para outros sites. Nós não controlamos e não somos responsáveis pelo conteúdo ou
práticas desses outros sites. O fato de disponibilizarmos esses links não constitui nosso endosso desses
outros sites nem do conteúdo, dos proprietários ou das práticas deles. Esta Política de Privacidade não se
aplica a esses outros sites, que estão sujeitos a outras políticas de privacidade e outras políticas pertinentes.
Retenção de Dados Pessoais
O prazo pelo qual retemos dados que coletamos sobre você depende do tipo dos dados, conforme descrito
em mais detalhes abaixo. Após tal prazo, excluiremos ou anonimizaremos seus dados ou, se isso não for

possível, os armazenaremos em segurança e os isolaremos para que não sejam usados até que a exclusão
seja possível.
Nós retemos Dados Pessoais que você nos fornece quando tivermos uma necessidade comercial legítima
contínua para tal (por exemplo, conforme o necessário para entrar em contato com você para falar sobre
novos conteúdos ou outros serviços nossos, ou conforme o necessário para cumprir com nossas obrigações
legais, resolver disputas e fazer valer os nossos contratos).
Quando não tivermos uma necessidade comercial legítima contínua de tratar seus Dados Pessoais,
excluiremos ou anonimizaremos seus dados com ou, se isso não for possível, armazenaremos seus Dados
Pessoais em segurança e os isolaremos para que não sejam tratados até que a exclusão seja possível.
Excluiremos esses dados dos servidores em uma data anterior se você assim solicitar, conforme descrito em
“Para cancelar assinatura das nossas comunicações” abaixo.
Caso você tenha optado por receber nossas comunicações de marketing, reteremos informações sobre as
suas preferências de marketing por um período razoável a partir da última data em que você expressou
interesse em nossos conteúdos, produtos ou serviços, como a última vez em que você abriu um e-mail
enviado por nós ou parou de usar sua conta da Bellamaterna. Nós retemos informações derivadas de
cookies e outras tecnologias de rastreamento por um período razoável a partir da data em que tais
informações foram criadas.
3. Como compartilhamos os dados que coletamos
Prestadores de serviços
Nós contratamos outras empresas e pessoas físicas para prestar serviços para os visitantes de nosso Site e
Aplicativo, nossos clientes e usuários dos conteúdos, podendo ser necessário compartilhar suas
informações com eles com o fim de fornecer informações, produtos ou serviços para você. Os exemplos
podem incluir a remoção de informações repetitivas de listas de prospects, a realização de análise
estatísticas ou de dados, prestação de assistência de marketing, e a complementação das informações que
você nos fornece, a fim de aprimorarmos o nosso serviço e prestar suporte ou atendimento ao cliente e a
você. Em todos os casos em que podemos compartilhar suas informações com esses agentes, exigimos
explicitamente que ele reconheça e respeite as nossas políticas de privacidade e tratamento de dados do
cliente.
Parceiros da Bellamaterna
Além disso, podemos compartilhar dados com parceiros de confiança para entrar em contato com você com
base em um pedido seu para receber esse tipo de comunicação, nos ajudar a realizar a análise estatística ou
fornecer suporte ao cliente. Esses terceiros são proibidos de usar seus Dados Pessoais exceto para esses
fins, e eles são obrigados a preservar a confidencialidade dos seus dados.
Co-marketing: Temos parcerias com terceiro de confiança para fornecer conteúdos de co-marketing que
achamos ser relevantes para você. Quando você interage com esses parceiros de co-marketing,
informaremos com quem estamos compartilhando os dados e forneceremos um link para a política de
privacidade do parceiro de co-marketing para que você possa se informar sobre como cancelar o
recebimento das comunicações de tal parceiro. Esses parceiros de co-marketing são obrigados a cumprir as
nossas políticas de privacidade e proteção de dados.
Publicidade: Temos parceria com uma rede de anúncios de terceiros para veicular publicidade em nosso
Site ou para gerenciar nossa publicidade em outros sites. Nosso parceiro de rede de publicidade usa cookies
e web beacons para coletar dados não pessoais sobre as suas atividades neste e em outros sites para
apresentar a você publicidade segmentada com base nos seus interesses. Se não quiser que esses dados
sejam usados com a finalidade de apresentar anúncios segmentados, nos solicite o cancelamento deste
recebimento (opt-out). Observe que isso não cancelará o recebimento de publicidade. Você continuará
recebendo anúncios genéricos.
Podemos compartilhar informações agregadas e sem identificação pessoal com nossos parceiros, como

operadoras de planos de saúde, anunciantes ou sites relacionados. Podemos também apresentar
informações publicamente para mostrar tendências sobre o uso geral de nossos serviços. Da mesma
maneira, podemos usar informações agregadas e sem identificação pessoal para a realização de pesquisas
científicas do tipo corte.
Eventos corporativos
Se nós (ou nossos ativos) forem adquiridos por outra empresa, seja através de fusão, aquisição, falência ou
outra forma, essa empresa receberá todos os dados reunidos pela Bellamaterna Brasil sobre o Site e o
Aplicativo móvel. Nesse caso, você será notificado via e-mail e/ou um aviso em destaque em nosso site
sobre qualquer alteração na propriedade da empresa, no uso dos seus Dados Pessoais e nas escolhas que
você possa ter em relação a seus Dados Pessoais.
Obrigação de divulgação
Nós nos reservamos o direito de usar ou divulgar seus Dados Pessoais se isso for exigido por lei ou se
razoavelmente acreditarmos que o uso ou divulgação seja necessária para proteger nossos direitos,
proteger sua segurança ou a segurança de outros, investigar fraudes ou cumprir uma lei, ordem judicial ou
processo legal.
Transferência internacional de dados
Esta Política de Privacidade aplica-se mesmo se transferirmos Dados Pessoais para empresas afiliadas ou
parceiras localizadas em outros países. Tomamos as devidas medidas para garantir que seus Dados Pessoais
permaneçam protegidos. Caso venhamos a compartilhar dados sobre você entre eventuais afiliadas da
Bellamaterna Brasil com sede em outros países, usaremos as cláusulas contratuais padrão sobre proteção
de dados aprovadas pela Comissão Europeia e nos pautaremos na Estrutura do Escudo de Privacidade da
UE-EUA e da Suíça-EUA para proteger a transferência de dados eventualmente coletados dentro do Espaço
Econômico Europeu e na Suíça.
Transferências internacionais a terceiros
Alguns dos terceiros descritos nesta Política de Privacidade que prestam serviços a nós de acordo com um
contrato têm sedes em outros países que podem não ter leis sobre privacidade e proteção de dados que
sejam equivalentes ao país em que você reside. Quando compartilhamos dados de clientes que estão no
Espaço Econômico Europeu e na Suíça, usaremos as Estruturas do Escudo de Privacidade da UE-EUA e da
Suíça-EUA, as cláusulas contratuais padrão sobre proteção de dados aprovadas pela Comissão Europeia,
normas corporativas vinculantes sobre transferências a operadores de dados ou outros mecanismos legais
para proteger a transferência. Consulte o nosso Aviso sobre o Escudo de Privacidade abaixo.

4. Cookies e tecnologias semelhantes
Cookies
A Bellamaterna Brasil e seus parceiros usam cookies ou tecnologias semelhantes (como web beacons) para
analisar tendências, administrar o site, rastrear os movimentos dos usuários no site e reunir informações
demográficas sobre nossa base de usuários como um todo. Para saber como usamos cookies em nosso sites
e como gerenciar suas preferências de cookies, consulte a nossa Política de Cookies.
Flash Cookies e outras tecnologias de rastreamento de terceiros
O Adobe Flash Player e aplicações semelhantes usam uma tecnologia para lembrar as configurações, as
preferências e o uso semelhantes aos cookies de navegador, mas eles são gerenciados por uma interface
diferente da que é fornecida pelo seu navegador. Esta tecnologia cria objetos armazenados localmente que
são muitas vezes referidos como “Flash cookies”. A Bellamaterna Brasil não usa Flash cookies.

Tecnologias de rastreamento de terceiros
O uso de cookies e web beacons por qualquer empresa de rastreamento não está coberto pela nossa
Política de Privacidade nem pela nossa Política de Cookies.
5. Os seus direitos: como acessar e controlar seus Dados Pessoais
Revisão, correção e eliminação de seus Dados Pessoais
Você tem os seguintes direitos de proteção de dados:
Você pode solicitar acesso, correção, atualização ou exclusão de seus dados pessoais;
Você pode se opor ao tratamento de seus dados pessoais, pedir para restringirmos o tratamento dos seus
dados pessoais ou solicitar a portabilidade de seus dados pessoais;
Caso tenhamos coletado e tratado seus dados pessoais com o seu consentimento, você pode anular o seu
consentimento quando quiser. A anulação do seu consentimento não afetará a legalidade de nenhum
tratamento que conduzimos antes da anulação nem afetará o tratamento dos seus dados pessoais
conduzidos de acordo com o tratamento lícito independentemente do seu consentimento;
Para cancelar a assinatura de nossas comunicações
Você pode cancelar a assinatura de nossas comunicações de marketing, clicando no link “cancelar
assinatura” localizado na parte inferior de nossos e-mails, atualizando suas preferências de comunicação.
Para exercer qualquer um desses direitos, envie um e-mail para e-mail contato@bellamaterna.com.br. Nós
responderemos ao seu pedido para alterar, corrigir, ou excluir seus dados dentro de um prazo razoável e
notificaremos sobre a ação que tomamos.

