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1. Geral
A Covid Detection Foundation da Virufy (“Virufy”, “nós”, ou “nossa”), entidade sem fins
lucrativos da Califórnia, respeita sua privacidade e se compromete a processar seus dados
pessoais de acordo com a lei. Esta Política de Privacidade (daqui em diante "Política" ou
"Política de Privacidade") define como usamos, armazenamos, divulgamos e processamos os
dados pessoais que você nos fornece quando participa da nossa pesquisa para o
desenvolvimento do aplicativo para smartphone e/ou outra detecção precoce da COVID-19
por outros dispositivos (o “App”),que obtemos por meio ou em conexão com o uso do nosso
site (www.virufy.org) (“Site”), ou quando você nos contatar de outra forma e/ou coletamos
seus dados pessoais.
Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil (daqui em diante
“LGPD”), Virufy é o “controlador de dados” e o responsável por seus dados pessoais
coletados de acordo com esta Política de Privacidade.
Se você tiver alguma dúvida ou reclamação sobre nossa Política de Privacidade, entre em
contato conosco pelo e-mail study@virufy.org.
Encarregada de assuntos legais: Viviane Vinagre (encarregado@virufy.org)

2. O que são “dados pessoais”?
O termo "dados pessoais", conforme usado nesta Política, significa qualquer informação
pessoal (incluindo "dados de saúde" e "informações biométricas" em suas respectivas
definições em acordo com a LGPD) que realmente permite, ou é capaz de nos permitir,
identificar você direta ou indiretamente, por meio de um identificador como seu nome,
idade, identidade de gênero, endereço postal, endereço de e-mail, dados de localização,
identificador online ou um ou mais fatores específicos sobre você.
Nós coletamos “informações biométricas” e dados de saúde, como sintomas COVID-19,
outros sintomas relacionados e problemas respiratórios. De acordo com a LGPD, “dados
biométricos” e informações sobre sua saúde são referidos como "dados sensíveis" e são
considerados mais confidenciais do que os dados pessoais gerais e requerem mais proteção.

3. Que dados coletamos?
Podemos coletar e processar as seguintes dados pessoais sobre você:
● Informações que você nos fornece - Você nos fornece seus dados pessoais de várias
maneiras, inclusive participando no desenvolvimento do App e ajudando-nos a promover
a pesquisa de tosse por meio de algoritmos de IA . Esses dados pessoais podem incluir:
seu endereço de e-mail, número de telefone, faixa etária, identidade de gênero,
localização, status de fumante, condições médicas relevantes, condições respiratórias
relevantes, sintomas da COVID-19, resultados dos testes da COVID-19, o período de
tempo entre os testes realizados para a COVID-19, registro de calibração (por exemplo,
fala) e registro de amostra de tosse. Você também pode nos fornecer seus dados pessoais
ao preencher formulários, solicitar informações, enviar inscrições para oportunidades de
trabalho e voluntariado publicadas no site ou se entrar em contato conosco por correio,
telefone, e-mail ou de outra forma. Esses dados pessoais podem incluir: nome, endereço,
endereço de e-mail, número de telefone, currículo e carta de apresentação, histórico
profissional, histórico/status acadêmico, respostas a perguntas sobre adequação para uma
posição, notas de entrevista relacionadas à aptidão para o trabalho e experiência,
referências profissionais, competências profissionais e pessoais, atividades
extracurriculares e sua correspondência conosco.
● Informações que coletamos sobre você - Quando você visita nosso site, podemos
coletar informações sobre seu computador ou dispositivo, incluindo seu endereço IP,
localização, sistema operacional, informações do navegador, informações sobre sua
visita, seu histórico de navegação e como você usa nosso site. Esses tipos de dados são
coletados por cookies e tecnologias relacionadas, incluindo Google Analytics, JotForm,
Cookiebot e Hotjar. Ao acessar nosso site pela primeira vez de certas jurisdições, dentre
as quais a jurisdição brasileira, você receberá uma mensagem avisando que cookies e
tecnologias semelhantes estão em uso. Ao clicar em “Utilizar apenas os cookies” ou em
“Permitir todos os cookies” você indica que entende e concorda com o uso dessas
tecnologias, conforme descrito em nossa Política de Cookies. Para obter mais
informações sobre nossas práticas nesta área, consulte nossa Política de Cookies.

4. Como usamos seus dados?
Só trataremos dados pessoais quando em acordo com a legislação brasileira aplicável.
Coletaremos e trataremos dados pessoais, informações biométricas e de saúde, estes últimos
considerados dados pessoais sensíveis, de acordo com a LGPD apenas quando você der seu
consentimento explícito por meio do formulário do Formulário de Consentimento Explícito
para Coleta de Informações Pessoais e para Participar na Pesquisa Virufy (esse
consentimento pode ser retirado a qualquer momento):

● Para conduzir pesquisas e desenvolver o App para smartphones e outros dispositivos que
possibilitem o uso de inteligência artificial para diagnosticar COVID-19;
● Treinar modelos de aprendizado de máquina para analisar suas gravações de áudio a fim
de determinar melhor os sinais/sintomas da COVID-19;
● Para conduzir pesquisas e desenvolver aplicações futuras que se utilizem de inteligência
artificial para diagnosticar e / ou ser usado para outros vírus e condições médicas;
● Treinar modelos de aprendizado de máquina para analisar suas gravações de áudio a fim
de melhor determinar os primeiros sinais da COVID-19 e / ou ser usado para outros vírus
e condições médicas; e
● Conduzir análises demográficas de casos COVID-19 e/ou outras pesquisas médicas
benéficas para a comunidade médica.
Trataremos dados pessoais não biométricos para os seguintes fins conforme necessário, com
fundamento nas bases legais enquanto interesses legítimos, exercício regular de direitos,
obrigação legal, execução de contrato ou quando você deu seu consentimento informado e
explícito para tal processamento, se exigido pela LGPD (tal consentimento pode ser retirado a
qualquer momento):
● Quando você participa de nossos projetos de pesquisa - para que possamos contatá-lo
por e-mail e/ou telefone em relação à amostra de tosse que você doou, e para lembrá-lo de
doar amostras subsequentes em intervalos regulares e / ou para acompanhamento dos
testes;
● Quando você está se candidatando a um emprego ou vaga de voluntário conosco para avaliar suas qualificações com relação aos cargos disponíveis na Virufy, para
potencialmente revisar as referências e facilitar a triagem de antecedentes e para decidir
se sua entrada se dará enquanto um voluntário ou como relação de emprego;
● Monitorar o controle de qualidade e garantir o cumprimento de todas e quaisquer leis,
regulamentos, códigos e portarias aplicáveis, por exemplo, em resposta a uma solicitação
de um tribunal ou órgão regulador, quando tal solicitação for feita de acordo com a lei;
● Para resolver quaisquer disputas;
● Para administrar nossa administração de negócios interna e operações, incluindo solução
de problemas, análise de dados, testes, pesquisa, fins estatísticos e de levantamentos; e
● Para desenvolver e melhorar nosso Site e Aplicativo, por exemplo, revisando as visitas ao
site e as suas várias subpáginas.
Sujeito às leis aplicáveis, podemos tratar seus dados pessoais para proteger seus interesses
vitais ou os interesses vitais de outra pessoa.

5. Processamento de dados nos Estados
Unidos
Se você estiver visitando nosso site e/ou auxiliando em nossa pesquisa, ou de outra forma nos
fornecendo dados pessoais fora do território dos Estados Unidos, esteja ciente de que seus
dados pessoais podem ser transferidas, armazenadas e processadas, por nós, fora da jurisdição
em que você está localizado. Para mais informações sobre como transferimos seus dados
pessoais , consulte a Seção 9 desta Política de Privacidade.

6. Onde seus dados são armazenados?
Usamos o JotForm para coleta dos dados utilizados na pesquisa. O JotForm armazena seus
dados em um aplicativo seguro, com acesso e controles restritos. Seus dados serão
armazenados no JotForm até que nós façamos seu download. Esses dados baixados serão
armazenados em um novo banco de dados com acesso restrito. Caso deseje obter mais
informações sobre como o JotForm armazena seus dados, consulte a Política de Privacidade
do JotForm em https://www.jotform.com/privacy/.
As informações fornecidas para inscrições em vagas de voluntariado e de emprego serão
armazenadas em um servidor de dados seguro, em nuvem e acessível apenas pela equipe de
recrutamento da Virufy.

7. Por quanto tempo seus dados são
armazenados?
Armazenamos seus dados pessoais de uma forma que nos permita identificá-lo por 6 (seis)
meses com os fins para os quais os dados pessoais são processados. Para evitar dúvidas,
dados biométricos e de saúde, como registros de tosse, podem ser retidos a longo prazo para
futuras pesquisas em vírus e outras condições médicas, uma vez que os dados não serão mais
identificáveis após a anonimização.
Armazenamos dados pessoais associados a candidaturas a empregos e a voluntariado e
comunicações por e-mail, de forma que nos permita identificá-lo, por um período não mais
longo do que o necessário para a finalidade para a qual os dados pessoais são processados, de
acordo com as leis aplicáveis.
Armazenamos seus dados pessoais conforme necessário para cumprir nossas obrigações
legais, resolver disputas e fazer cumprir nossos acordos e direitos. Caso contrário, tentaremos

excluir seus dados pessoais dentro de um prazo razoável, mediante solicitação, de acordo
com seus direitos.

8. Como esses dados são compartilhados?
Em termos gerais, seus dados incluem seu consentimento explícito por meio do Formulário
de Consentimento Explícito para Coleta de Informações Pessoais e para Participar na
Pesquisa Virufy (incluindo dados biométricos e de saúde) fornecidos por você. O acesso aos
seus dados biométricos e de saúde é restrito à nossa equipe de pesquisa em primeira instância
e também pode ser compartilhado com outros pesquisadores. Podemos distribuir seus dados
pessoais a parceiros para pesquisas futuras e você concorda explicitamente com isso ao nos
fornecer o seu consentimento a esta Política de Privacidade. Também podemos publicar ou
apresentar os resultados deste estudo contendo suas informações anonimizadas. Seus dados
pessoais podem ser divulgadas se exigido pela lei e pelas autoridades competentes.
Também podemos compartilhar seus dados pessoais anonimizados das seguintes maneiras:
● Como um conjunto de dados de acesso aberto para uso por pesquisadores em todo o
mundo para acelerar o desenvolvimento da solução.
Também podemos compartilhar seus dados pessoais não anonimizados das seguintes
maneiras:
● Com outra pessoa jurídica, em caráter temporário ou permanente, para fins de joint
venture, colaboração, financiamento, venda, fusão, reorganização, alteração da forma
jurídica, dissolução ou evento semelhante. No caso de fusão ou venda, seus dados
pessoais podem ser transferidas permanentemente para uma empresa sucessora. Se
ocorrer uma alteração em nosso negócio, os novos proprietários podem usar seus dados
pessoais da mesma forma que esta Política.
● Quando necessário, para fazer cumprir nossos direitos, proteger nossa propriedade ou
proteger os direitos ou a segurança da Virufy e de outros, ou para apoiar funções de
auditoria externa, conformidade e governança corporativa.
● Autoridades públicas caso sejamos obrigados por lei a fazê-lo.
● Se necessário, para receber aconselhamento jurídico.

9. Transferências internacionais de dados
pessoais

Quando os dados pessoais relativos a indivíduos sediados no território brasileiro são
compartilhados com terceiros localizados em outro país que não recebeu uma decisão de
adequação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), contamos com
salvaguardas adequadas, como as Cláusulas Contratuais Padrão aprovadas pela Comissão
Europeia, uma vez que a ANPD não regulamenta este tema.
Entre em contato com study@virufy.org para obter uma cópia das salvaguardas que
estabelecemos para proteger suas informações pessoais e direitos de privacidade nessas
circunstâncias.

10. Gerenciando e deletando seus dados
Você pode gerenciar ou deletar seus dados entrando em contato conosco com seu número de
verificação em study@virufy.org, com o assunto “Questão de Privacidade de Dados:
[Número de Verificação].” O número de verificação é o número especial que fornecemos a
você quando você completou com sucesso o levantamento no JotForm.

11. Direitos de privacidade
Em algumas circunstâncias, você possui os seguintes direitos em relação à seus dados
pessoais:
● Solicitar acesso à seus dados pessoais. Você tem o direito de solicitar acesso à
quaisquer dados pessoais que possuímos sobre você, bem como dados relacionados,
incluindo
suas finalidades de processamento, os destinatários ou categorias de
destinatários com os quais os dados pessoais foram compartilhados, quando possível, o
período pelo qual serão armazenados, a origem desses dados pessoais e a existência de
qualquer tomada de decisão automatizada.
● Solicite correção de seus dados pessoais. Você tem o direito de obter, sem atrasos
injustificados, a retificação de quaisquer dados pessoais equivocadas ou desatualizadas
que mantemos sobre você.
● Solicite a exclusão de seus dados pessoais. Você tem o direito de solicitar que os dados
pessoais fornecidos com o seu consentimento sejam excluídos.
● Solicite restrição de processamento de seus dados pessoais. Você tem o direito de
impedir ou restringir o processamento de seus dados pessoais.
● Solicite a transferência de seus dados pessoais. Você tem o direito de solicitar a
transferência de seus dados pessoais diretamente a terceiros, quando isso for tecnicamente
viável.
● Direito de objeção. Você tem o direito de se opor ao processamento de seus dados
pessoais quando tiver motivos legítimos para fazê-lo.

● Direito de retirar o consentimento.
Onde o processamento for baseado no
consentimento, você tem o direito de retirar tal consentimento.
● Solicite a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados processados
desnecessariamente, excessivos e não compatíveis. Você tem o direito de que os dados
processados em excesso, desnecessários ou em não conformidade sejam anonimizados ou
excluídos de acordo com o princípio da necessidade.
● Solicite a confirmação de seus dados pessoais. Você tem o direito de confirmar se
processamos seus dados pessoais.
● Direito de obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a
Virufy compartilhou seus dados.
Nosso objetivo é responder às solicitações feitas por você no prazo de um mês, mas podemos
estender esse período por mais dois meses, se necessário. No entanto, para solicitações
baseadas no acesso e na confirmação de seus dados pessoais, responderemos em até 15
(quinze) dias a partir da data de sua solicitação.
Se você solicitar a exclusão de informações essenciais, como registros de tosse, para o
gerenciamento de sua conta no Virufy, isso resultará no cancelamento de seu registro e
participação na pesquisa.
Virufy declara envidar todos os esforços para atender a tais solicitações no menor prazo
possível. Porém, mesmo no caso de solicitação de exclusão ou exclusão, será respeitado o
período mínimo de armazenamento de informações de usuários de Aplicativos da Internet,
determinado pela legislação brasileira, serão respeitadas.
Se você acredita que não cumprimos nossa obrigação sob esta Declaração de Privacidade ou
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, você tem o direito de fazer uma
reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou qualquer outra autoridade legal.
Se precisar de ajuda para exercer seus direitos, você pode entrar em contato com a Virufy de
acordo com as orientações desta Política.
Para exercer os direitos acima mencionados, envie um e-mail com uma cópia da sua carteira
de identidade para study@virufy.org. Nós nos reservamos o direito de solicitar o
fornecimento de informações adicionais necessárias para confirmar a identidade do
requerente.

12. Recursos de “Não rastrear”
Não respondemos aos recursos de “Não rastrear” de navegadores da web. Como tal, sua
navegação em nosso site pode ser rastreada como parte da coleta de dados quantitativos do
usuário. Se você acessar nosso site por meio de um link de um site de terceiros que responde

a Recursos de “Não rastrear”, o reconhecimento de qualquer solicitação de "Não rastrear" que
você tenha iniciado terminará assim que você acessar nosso site.

13. Sobre alterações
Privacidade

nesta

Política

de

Podemos alterar esta Política a qualquer momento. Quaisquer alterações que possamos fazer
serão publicadas nesta página, por isso, volte sempre. Você também será contatado, via SMS
ou email, quando alterações que impactem no seu consentimento forem realizadas, como
expresso em algumas legislações nacionais, A versão mais recente desta Política é refletida
pela data da versão localizada no topo desta Política.

14. Como entrar em contato conosco
Se você tiver quaisquer dúvidas acerca da privacidade
Política de Privacidade, entre em contato conosco por
Você também pode contatar a nossa Encarregada de
diretamente via do e-mail encarregado@virufy.org
privacidade.

de suas informações ou sobre esta
meio do email: study@virufy.org.
assuntos legais, Viviane Vinagre,
para exercitar seus direitos de

Obrigado por doar a sua tosse para ajudar a parar a COVID!

