
POLITICA DE PRIVACIDADE 

Garantir sua privacidade é um compromisso do  ALL DOCTORS. Por isso, esta política de 

privacidade foi elaborada para explicar  de maneira detalhada como as suas informações serão 

protegidas e como você pode nos ajudar nessa tarefa. 

A qualquer momento e sempre visando ao aprimoramento dos SERVIÇOS, o ALL DOCTORS 

poderá atualizar a Política de Privacidade. A Política de Privacidade poderá ser verificada 

sempre  em www.alldoctors.com.br . 

1. Ao continuar utilizando os SERVIÇOS,  o USUÁRIO aceita os termos e condições de uso do 

SITE, bem como a Política de Privacidade. 

2. Para criar uma conta no ALL DOCTORS, o USUÁRIO deverá informar:  nome, endereço 

residencial, endereço eletrônico, senha de acesso, número(s) de telefone(s), sexo e data de 

nascimento. Estas informações serão armazenadas seguindo os mais altos padrões de 

qualidade e segurança. 

3. É importante que o USUÁRIO  mantenha suas  informações pessoais atualizadas para que os 

dados dos sistemas do ALL DOCTORS sejam sempre verdadeiros e possamos contatá-lo 

efetivamente. O ALL DOCTORS não se responsabiliza pela veracidade dos dados fornecidos por 

seus USUÁRIOS, sendo tal veracidade de única e exclusiva responsabilidade destes. 

4. O ALL DOCTORS coletará, armazenará e poderá transmitir ou disponibilizar a quaisquer 

terceiros os dados e informações fornecidos pelo USUÁRIO ao efetuar o cadastro no SITE, não 

se limitando ao seu nome completo, apelido, foto de seu perfil e telefone com o estrito intuito 

de prestar o melhor serviço possível ao USUÁRIO para garantir o bom funcionamento do 

APLICATIVO. 

5. O ALL DOCTORS utilizará os dados fornecidos por seus USUÁRIOS para: (i) aprimoramento 

dos SERVIÇOS; (ii) pesquisa interna de desenvolvimento, (iii) elaboração de dados estatísticos; 

(iv) análise do comportamento de USUÁRIOS em geral e outras medições importantes  para 

que sempre possa prestar um serviço de qualidade; (v) dados anônimos e agregados poderão 

ser utilizados para fins comerciais. 

6. Por meio das informações de contato do USUÁRIO, o ALL DOCTORS poderá enviar: (i) ações 

de marketing; (ii) novidades dos SERVIÇOS; (iii) promoções, (iv) eventos; e, (v) outras  

comunicações que entenderem  necessárias. O USUÁRIO poderá cancelar o recebimento de 

notificações a qualquer momento por meio do endereço de e-mail para contato: 

suporte@alldoctors.com.br 

7. O ALL DOCTORS não se responsabiliza pelo uso indevido, por terceiros ou por outro 

USUÁRIO, das informações fornecidas por um USUÁRIO por meio do SITE. A ALLDOCTORS, no 

entanto, implementa medidas que considera apropriadas para salvaguardar e ajudar a evitar o 

acesso, alteração, divulgação ou destruição sem autorização  das informações coletadas. 

Caso o USUÁRIO considere ter  suas informações utilizadas indevidamente por terceiros  ou 

outro USUÁRIO e em desacordo com o presente TERMO, este deverá entrar em contato com o 

ALLDOCTORS por meio dos seguintes canais de comunicação: suporte@alldoctors.com.br 
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(19)3396-7273. A ALL DOCTORS analisará a reclamação e tomará as medidas que considerar 

cabíveis. 

8. A cada vez que o USUÁRIO realizar transações financeiras por meio do SITE, o ALLDOCTORS 

coletará todas as informações pertinentes e poderá divulgá-las para fins específicos da 

utilização do SITE. O USUÁRIO desde já autoriza o ALL DOCTORS a comunicar os provedores de 

serviços de pagamento terceirizados, caso o ALL DOCTORS tenha razões para crer, a seu 

exclusivo critério, que o USUÁRIO esteja envolvido em qualquer atividade considerada ilegal, 

que viole os direitos de qualquer pessoa, que viole quaisquer das cláusulas do presente 

TERMO ou que leve à suspensão ou encerramento de acesso ao SITE. 

9. O ALL DOCTORS utiliza as mais atuais tecnologias da indústria de criptografia para receber, 

armazenar e transferir os dados de seus USUÁRIOS. Apesar disso, o ALLDOCTORS não será  

responsável por quaisquer perdas de dados do USUÁRIO, inclusive decorrentes de caso 

fortuito, força maior, ocorridas em virtude de invasões ao SITE e quebra de segurança por 

parte de terceiros não autorizados. O ALL DOCTORS empenhará seus melhores esforços para 

garantir que informações pessoais não sejam acessadas por terceiros  de maneira indevida e 

estranha a  esta Política de Privacidade.   

10. O ALL DOCTORS poderá fazer uso das informações  anônimas e agregadas  de seus 

USUÁRIOS que não possibilitem sua identificação para fins de pesquisa ou econômicos. 

  

Quaisquer problemas, sugestões ou dúvidas deverão ser comunicadas ao ALL DOCTORS por 

meio dos seguinte canais:  

 

 

ALL DOCTORS  

Endereço: Rua Guapuruvu, nº 377, Sala 12, Alphaville, Campinas - SP 

Telefone: +55 (19) 3396-7273 

Atendimento ao cliente: suporte@alldoctors.com.br 

e-mail: suporte@alldoctors.com.br   
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