
 
 
 

 
 

A LVC Share é uma empresa que tem como objetivo fornecer serviços e equipamentos, na área da saúde, 

alcançando os melhores resultados para pacientes, médicos, hospitais, funcionários e colaboradores. Como 

uma empresa que fornece mão de obra altamente qualificada, valorizamos os dados pessoais e a privacidade 

dos titulares de dados. Assim, todas as informações a nós fornecidas serão objeto de nosso cuidado, sendo 

tratadas de acordo com esta Política de Privacidade, bem como de acordo com a legislação pertinente. 

Durante a navegação neste site, serão solicitadas informações e dados pessoais, sendo eles, nome e e-mail. 

Outros dados, além destes, poderão vir a ser solicitados no decorrer de nosso relacionamento, uma vez que 

nos reservamos o direito de sempre aprimorar nossos serviços. Ademais, aos dados que forem 

espontaneamente disponibilizados por você à LVC serão conferidos a mesma proteção com que 

costumeiramente realizamos tratamento de dados. 

Além destas informações, outras poderão ser automaticamente coletadas, pela simples navegação em nosso 

website, independentemente da sua solicitação específica, uma vez que utilizamos Cookies em nosso site. 

Cookie são pequenos arquivos de texto armazenados em computador ou dispositivos móveis (celular ou 

tablet, exemplificativamente) que tem a finalidade de acompanhar a navegação do usuário (cookies de 

navegação) ou reconhecer que o usuário está logado durante todo o processo de envio de informações para 

o site da LVC (cookies de sessão). Assim, ao navegar em nosso site, você autoriza a utilização de cookies de 

navegação e ao enviar as informações para a LVC (tais como, exemplificativamente, seus curriculum) você 

consente com a utilização de cookies de sessão.  

Você tem conhecimento que as Informações Pessoais são disponibilizadas para e coletadas pela LVC, através 

deste site, com a finalidade de: (a) cadastramento e análise de dados para fornecimento de seus serviços 

para a LVC; (b) obtenção de orçamentos de nossos materiais e serviços; (c) apresentação de materiais e 

serviços por eventuais fornecedores e (d) envio de solicitação de esclarecimentos por titular de dados, 

exemplificativamente. 

Caso você tenha disponibilizado seus dados para a LVC com a finalidade de fornecer seus serviços para a LVC 

e estes dados não puderem, a exclusivo critério da LVC, ser aproveitados, informaremos este fato em até 5 

(cinco) dias úteis a contar da data da disponibilização e eliminaremos os dados de nossas bases. Caso, 

contudo, entendermos que poderemos utilizar seus serviços, mediante contrato, em uma futura 

oportunidade, seus dados serão mantidos em nossas bases, por um prazo máximo de até 3 (três) anos. 

De qualquer forma, você poderá, a qualquer momento, solicitar a exclusão de seus dados de nossas bases 

enviando uma mensagem à nossa encarregada de dados, no email: privacidade.dados@lvcshare.com.br. 

Caso você encaminhe esta solicitação, após a conferência da titularidade, cessaremos o tratamento no prazo 

de 15 dias e eliminaremos seus dados de nossa base de dados, momento a partir do qual não mais 

avaliaremos a possibilidade de contratá-lo para prestação de serviços para nossos clientes.  

Você poderá, ainda, também através de mensagem enviada à nossa encarregada, exercer os seguintes 

direitos de titular: (a) confirmar a existência de tratamento de dados; (b) acessar seus dados; (c) corrigir seus 

dados; (d) limitar seus dados; (e) solicitar a portabilidade de seus dados e (f) informar-se sobre a possibilidade 

de não fornecer consentimento e sobre as consequências negativas. 

Além disto, é importante ressaltar que, dado que uma das finalidades de nossa empresa é o fornecimento 

de serviços para terceiras empresas, seus dados poderão vir a ser compartilhados com nossos clientes.  

Assim, ao disponibilizar seus dados neste site, você tem ciência das finalidades acima e consente com a 

coleta, análise, classificação, utilização, acesso, reprodução, arquivamento e avaliação, assim como o 

compartilhamento e transmissão a clientes da LVC.  



 
 
 

 
 

Informamos que seus dados ficarão armazenados em sistemas internos de nossa empresa e ainda 

hospedados em servidores de terceiros contratados com esta exclusiva finalidade, que devem seguir as 

determinações legais e contratuais, garantindo ao tratamento de seus dados pessoais a segurança necessária 

para manutenção de sua privacidade. 

Reservamo-nos o direito de aprimorar e alterar esta Política de Privacidade de tempos em tempos, conforme 

nossa experiência mostrar necessário, de forma a atender às necessidades dos titulares, de nossos parceiros, 

clientes e nossas próprias necessidades. 

Agradecemos que você confie em nossa capacidade de proteger seus dados e em nossa permanente 

evolução! 

 

 

 

 

 

 

  


