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1 Introdução 

O Hospital Santa Teresinha (HST) é uma instituição filantrópica administrada pela Associação 

Beneficente Santa Teresinha. Fundado em 1935 seu trabalho é voltado a atender a cidade onde está 

situado e as cidades vizinhas. Com sede própria e atendimento especializado, o HST atende SUS, 

convênios e particulares. O HST tem uma gama de especialidades, profissionais e equipamentos de 

ponta e está em constante melhoria em sua estrutura física. A missão do HST é promover a saúde com 

qualificação profissional e atendimento humanizado.  

Pensando em aproximar ainda mais a comunidade e o hospital, criamos o Projeto Amigos do 

Hospital Santa Teresinha que tem como objetivo oferecer atendimento de qualidade com preços 

especiais para toda a família. 

 Através de uma contribuição mensal, que auxilia a manutenção de toda estrutura, você além de 

ajudar, estará garantindo acesso a todos os serviços oferecidos pelo Santa Teresinha, através do seu 

Ambulatório de Saúde, Centro de Diagnóstico e Imagem e serviços no Hospital. 

 Contribuindo com o projeto você poderá agendar consultas com especialistas das mais variadas áreas, 

realizar exames, cirurgias e internações com preços especiais, além de garantir descontos em outros 

parceiros do projeto para você e todos os seus dependentes.  
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2 Aviso de Privacidade Projeto Amigos do Hospital 

Este Aviso de Privacidade descreve como tratamos as informações que obtemos de você quando 

efetua o cadastro no Projeto Amigos do Hospital. Para ter acesso ao nosso Aviso de Privacidade 

completo, acesse o link: 

<http://transparencia.hospitalsantateresinha.org.br/arquivos/hosp_trans_arquivos/958/PDF_ARQUI

VO.pdf>. 

Usamos o site para possibilitar que você se cadastre no Projeto Amigos do Hospital. Solicitamos 

que você faça a leitura deste Aviso antes de submeter seu cadastro. Entendemos que seu cadastro 

significa que você compreendeu como coletamos e tratamos seus dados pessoais. Se você discordar 

deste Aviso, pedimos que não continue o seu procedimento de registro e não use os nossos serviços. 

Todavia, por favor, informe-nos a sua discordância através dos nossos canais de atendimento para que 

possamos esclarecê-las ou aprimorá-las. 

 

Como coletamos e usamos seus dados pessoais 

Coletamos suas informações quando você preenche o formulário para envio do seu cadastro, 

diante de interesse em fazer parte do Projeto Amigos do Hospital. 

Quando você tiver interesse em fazer parte do Projeto Amigos do Hospital, coletaremos por 

meio do formulário disponibilizado no link: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjfiuK_sHBoSKQpAnn4AvwoHexs-

jbsF4EgrItmtg1kNkKJQ/viewform> , os seguintes dados: nome, data de nascimento, estado civil, CPF, 

RG, endereço, bairro, cidade, telefone, profissão, local de trabalho, fatura de energia elétrica, dos 

dependentes (nome completo, data de nascimento e grau de parentesco). 

Vamos coletar, usar e armazenar os dados pessoais listados acima pelos seguintes motivos: 

o enviar informativos sobre novos benefícios; 

o confeccionar a carteirinha; 

o marcar consultas, exames, procedimentos e internações; 

o cumprir nossas obrigações legais e nossos interesses legítimos. 
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Compartilhamento de suas informações 

Os dados de cadastro poderão ser compartilhados entre parceiros e prestadores de serviço que 

auxiliam em nossas operações e autoridades legais:  

o Provedores de serviços: provedor de e-mail; serviço de armazenamento em nuvem; e provedor 

(aplicativo) de mensagem instantânea; 

o Provedores analíticos e buscadores que nos auxiliam na melhoria e otimização do nosso site; 

o Cooperativas de energia elétrica, para que o desconto da contribuição seja efetuado. 

 

Exceto nessas situações específicas e limitadas, sem o seu consentimento, não faremos a coleta, 

tão pouco divulgaremos informações pessoais não públicas. 

Por quanto tempo retemos seus dados 

Os dados serão armazenados e ficarão retidos em nosso banco de dados enquanto o titular 

tiver interesse em participar do projeto, findado este período, os dados ficarão registrados para futuros 

atendimentos no Hospital Santa Teresinha, podendo ser excluídos caso você assim deseje. Para 

exclusão você poderá preencher o Formulário de Exercício de Direto, disponível no link: < 

https://hospitalsantateresinha.org.br/arquivos/hosp_trans_arquivos/952/PDF_ARQUIVO.pdf>.  

 

Seus direitos 

Quando desejar acessar qualquer informação pessoal que mantemos sobre você, acesse 

nosso Formulário e envie para nós através do e-mail indicado. O titular de tais informações estará 

sujeito ao fornecimento de evidências adequadas de sua identidade. 

Por lei, você pode nos perguntar quais são as informações que temos sobre você, para quais 

finalidades as temos, assim como atualizar e corrigir dados imprecisos. Se solicitamos seu 

consentimento para processar seus dados pessoais, você poderá retirar esse consentimento a qualquer 

momento. 

Ainda sobre seus dados, você tem o direito de solicitar a exclusão, o bloqueio, a portabilidade, 

a revisão de decisões automatizadas e informações sobre compartilhamento e transferências 

internacionais. 

 

 

https://hospitalsantateresinha.org.br/arquivos/hosp_trans_arquivos/952/PDF_ARQUIVO.pdf
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Segurança 

Colocamos em prática medidas de segurança apropriadas para evitar que seus dados pessoais 

sejam acidentalmente perdidos, usados ou acessados de forma não autorizada, alterados ou 

divulgados. 

Embora empreguemos diversas medidas para proteger suas informações, nenhuma 

comunicação eletrônica pode ser completamente segura. Você compartilha a responsabilidade pela 

proteção de suas informações pessoais, definindo uma senha forte e mantendo seu nome de usuário 

e senha confidenciais. 

 

Nosso contato 

Hospital Santa Teresinha 

CNPJ 86.437.845/0001-64 

Endereço: Rua Jacob Batista Uliano, nº 1.370, Centro, Braço do Norte/SC 

Telefone: (48) 3658-9400 

 

 

Quando você precisar de mais informações ou desejar exercer seus direitos, por favor, entre em 

contato com nosso Encarregado de dados pessoais (DPO), pelo e-mail 

lgpd@hospitalsantateresinha.org.br ou através do contato disponibilizado em nosso site. 

 

Alteração do nosso Aviso de Privacidade Projeto Amigos do Hospital 

Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, esse Aviso de Privacidade pode passar por 

atualizações.  

Reiteramos que a versão completa do nosso Aviso de Privacidade está disponível no nosso site. 

 

 


