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Nota de informação sobre a protecção dos dados pessoais para utilizadores de 
cabines, clientes e médicos parceiros 

 
De acordo com os regulamentos de proteção de dados e, em particular, a Lei de Proteção de 
Dados de 6 de janeiro de 1978 alterada e atualizada em 20 de junho de 2018, bem como o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados nº 2016/679 de 27 de abril 2016, a H4D 
compromete-se a proteger e respeitar a confidencialidade dos dados de usuários e clientes. 
 
A H4D é uma empresa especializada no fornecimento de produtos e serviços inovadores de 
telemedicina e disponibiliza aos funcionários, membros ou beneficiários designados (os 
"Utilizadores") dos seus clientes (os "Clientes") um serviço de medição autónomo de 
parâmetros vitais na sua cabine de telemedicina (a "Consult Station "), animação em torno 
de temas de prevenção à saúde (as "Soluções") e acesso às teleconsultas médicas (as 
"Teleconsultas") realizadas por médicos generalistas ( os "Médicos Parceiros"). 
 
A H4D foi autorizada a implementar o processamento informatizado dos dados coletados 
como parte do uso de um dispositivo de telemedicina pela Comissão Nacional de Computação 
e Liberdades (Deliberação n ° 2017-027 de 16 de fevereiro de 2017) 
 
A H4D, conforme descrito abaixo, usa um host de dados de saúde aprovado pela ASIP Santé 
(o "Host Aprovado"). Este host aprovado atua como um subcontratado. 
 
 
1 IDENTIDADE DOS RESPONSÁVEIS PELO TRATAMENTO 
 
H4D, com sede na Avenida Kléber 92, 75016 Paris, França, é responsável pelo tratamento 
dos dados pessoais tratados no âmbito da sua relação comercial com os Clientes e das suas 
relações contratuais com os Médicos Teleconsultores parceiros. 
 
Os Clientes são responsáveis pelo processamento de dados pessoais processados como 
parte da disponibilização das Soluções aos Utilizadores e de todos os dados pessoais dos 
Utilizadores. 
 
Os Médicos Teleconsultores parceiros, que são os únicos habilitados a efetuar teleconsultas, 
são responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais tratados no âmbito das teleconsultas. 
 
2 RECOLHA DE DADOS 
 
O Utilizador comunica dados pessoais quando: 

- Deixe suas coordenadas para ser contatado pela H4D;  
- Faça agendamento online e crie sua conta de utilizador numa das plataformas (internet ou 

aplicação móvel) para aceder e usar as Soluções; 
- Utiliza a Consult Station® para beneficiar de um check up; 
- Utiliza a Consult Station® para aceder a uma Teleconsulta; 
- Acede ao sítio Internet, jemesurveille.com, para consultar os dados pessoais recolhidos 

durante as suas passagens na Consult Station® e, se desejar, descarrega os seus dados; 
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Responde a questionários que servem para verificar os critérios de acesso à Consult Station® ou 
a questionários anónimos de satisfação e relacionados com o uso da Consult Station®. 
 
3 TIPOS DE DADOS TRATADOS 
 
3.1 Dados tratados como subcontratante 
 
Para fazer um agendamento, a H4D coleta e processa os seguintes dados pessoais: 

- Nome e apelido do utilizador; 
- Data de nascimento do utilizador; 
- Sexo do utilizador; 
- Endereço do utilizador; 
- Número de telefone do utilizador; 

Motivo da consulta, recolhido apenas para Teleconsultas quando dirigidas a um médico 
parceiro generalista. Essas informações são recolhidas como uma coleta indireta para as 
necessidades e sob a responsabilidade do Médico Parceiro. Apenas o pessoal sujeito ao sigilo 
médico da H4D processa essas informações. 
 
Durante um check up na Consult Station, os dados pessoais são armazenados pelo Host 
Autorizado e incluem, em particular: 

- Data de nascimento do utilizador; 
- Sexo do utilizador; 

Altura, peso, IMC, temperatura, frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, pressão 
arterial, avaliação da dor e os resultados dos testes visuais e auditivos do utilizador. 
 
Durante uma teleconsulta, os seguintes dados pessoais de saúde são armazenados pelo Host 
Certificado para o Médico Parceiro, agindo como responsável de tratamento e incluem, em 
particular: 

- Nome e apelido do Utilizador através do cartão vital do Utilizador; 
- NIR como identificador nacional de saúde por meio do cartão vital do utilizador; 
- Altura, peso, IMC, temperatura, frequência cardíaca, nível de oxigênio no sangue, 

pressão arterial, avaliação da dor, resultados de testes visuais e auditivos, resultados 
de exames estetoscópicos, dermatológicos e otorrinolaringológicos, bem como 
traçados de Eletrocardiogramas do utilizador; 

- Qualquer histórico médico comunicado pelo Utilizador; 
- Relatório de visita do Médico Parceiro; 
- Correio para o médico assistente do utilizador; 
- Uma cópia de qualquer receita médica emitida pelo Médico Parceiro. 

 
O Utilizador pode optar por aceder ou não aos seus parâmetros de saúde medidos na Consult 
Station®, no site jemesurveille.com. Este acesso é feito para suas próprias necessidades e 
finalidades. Deve ser-lhe atribuído um identificador aleatório e não nominativo que permita o 
pleno respeito da confidencialidade dos parâmetros recolhidos. Se o Utilizador tiver perdido o 
seu nome de utilizador e senha, este é devolvido após ter indicado seu endereço de e-mail. O 
Utilizador também pode optar por fazer download dos seus dados que são hospedados para 
sua conta 
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Nota: O tratamento dos dados relacionados com a navegação no sítio Internet www.h4d.com 
(não essencial para o serviço H4D) é descrito na página "Protecção dos dados pessoais" do 
sítio Web www.h4d.com. 
 
3.2 tratados como responsáveis pelo tratamento 
 
H4D celebra contratos com os seus Clientes e assina convenções com os Médicos 
Teleconsultores. Neste contexto, a H4D recolhe e processa certos dados pessoais que lhe 
dizem respeito. 
 
Pode tratar-se de nomes, funções, contactos, qualificações e/ou competências e domínios de 
especialização, fotografias e registos, bem como informações financeiras pertinentes. 
 
Estes dados ou são fornecidos pelos Clientes e pelos Médicos Teleconsultores Parceiros ou 
obtidos junto de fontes acessíveis ao público. 
 
H4D processa esses dados pessoais para fins de execução da relação contratual e para 
cumprir as suas obrigações legais. 
 
Isto significa que a H4D trata estes dados principalmente para finalidades ligadas à gestão da 
sua relação contratual, incluindo nomeadamente: facturação, organização da relação e 
disponibilização das Consult Station, pagamento de honorários e taxas e seu 
acompanhamento para efeitos de cumprimento dos procedimentos internos; a contabilidade, 
a eventual apresentação destas informações aos poderes públicos por força de qualquer 
legislação em vigor e para as próprias avaliações internas e para obter uma visão de conjunto 
das suas actividades. 
 
4 FINALIDADES DO TRATAMENTO 
 
A H4D processa os dados pessoais dos Utilizadores como parte da subcontratação para as 
necessidades de seus Clientes e dos Médicos de Teleconsulta Parceiros. 
 
As finalidades geralmente perseguidas pelos Clientes são o fornecimento aos Utilizadores das 
Soluções e as relacionadas com o acompanhamento de seus compromissos e de seus percursos 
de atendimento. Por isso, as Soluções permitem: 

- Transmitir ao Médico Parceiro as informações necessárias à organização para a 
preparação da consulta do Utilizador; 

- Organizar as passagens na Consult Station para os ciclos de medição sem Teleconsulta; 
- Permitir que o Utilizador gira os seus compromissos através de sua conta pessoal; 
- Permitir ao Utilizador consultar os seus dados pessoais de saúde; 

Enviar ao Utilizador SMS e/ou email de confirmação de encontro e de convocação dos 
compromissos programados; 
 
Dentro das finalidades dos Clientes, a H4D pode ser levado a recolher os consentimentos dos 
Utilizadores para o tratamento de dados pessoais de saúde. Os Utilizadores podem retirar o seu 
consentimento a qualquer momento, mas isso impedirá o seu posterior acesso às Soluções. 
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A H4D pode utilizar os dados pseudonimizados e aglomerados para elaborar análises e 
estatísticas, nomeadamente para melhorar o funcionamento do seu serviço utilizando um 
questionário não nominativo completado pelo Utilizador no âmbito de um processo de satisfação. 

 
5 DESTINATÁRIOS DOS DADOS E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA 
 
Os dados pessoais do perfil de Utilizador e os dados pessoais de saúde não são compartilhados 
pela H4D, exceto com o Hospedador Autorizado para o Serviço Técnico. No seu papel de 
subcontratante, apenas o pessoal sujeito ao sigilo médico pode aceder aos dados pessoais de 
saúde dos Utilizadores. 
 
Os dados pessoais relacionados com agendas e acompanhamento podem ser partilhados com 
fornecedores de H4D como subcontratantes. 
 
O Médico Parceiro terá acesso aos dados relacionados com a Teleonsulta como Responsável de 
Tratamento. Todos os Médicos Parceiros estão inscritos no Conselho da Ordem dos Médicos e 
estão sujeitos ao segredo médico. Para as necessidades de reembolso dos Utilizadores, a H4D 
pode ter, como subcontratante dos Médicos Parceiros, de transmitir os dados pertinentes aos 
organismos sociais e às mutuas de saúde. 
 
Não são transferidos dados pessoais pela H4D para fora do Espaço Económico Europeu. 
 
6 DIREITOS DAS PESSOAS EM CAUSA 
 
Em conformidade com a legislação aplicável, os titulares dos dados têm direito de acesso, 
retificação, atualização, integralidade, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e 
oposição aos dados pessoais, que o Utilizador pode exercer escrevendo para H4D no endereço 
92 avenue Kléber 75016 Paris. O encarregado de proteção de dados é Bruno Jeantet, 
bruno.jeantet@h4d.com. 
 
Os titulares de dados podem também apresentar uma reclamação à Autoridade de Controlo da 
Protecção de Dados competente no seu país de residência. O nome e os dados de contacto da 
autoridade de controlo competente encontram-se em http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.htm. 
 
7 PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS 
 
O prazo de conservação dos processos é de 10 anos em conformidade com a Lei de 4 de Março 
de 2002 (a contar da data da última consulta do doente). 
 
Os dados pessoais, para além destes dados de saúde, são conservados durante o tempo de vida 
da Consult Station, ou seja, 6 anos. 
 
8 HOSTING APROVADO 
 

mailto:bruno.jeantet@h4d.com
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Até o momento, o Host de dados de saúde certificado é o Orange Business Service (Agence 
Entreprises IdF 41 964 Blois Cedex 09). O Orange Business Service é aprovado pelo Ministério 
da Saúde da França como "host de dados pessoais de saúde". 

 
9 SEGURANÇA DE DADOS 
 
Quando a H4D é a responsável pelo tratamento dos dados, a H4D garante aplicar e implementar 
todas as medidas técnicas, administrativas, físicas e outras necessárias para garantir a proteção, 
segurança, integridade e confidencialidade dos dados, sem prejuízo de quaisquer outras medidas 
necessárias. por parte da H4D pela legislação aplicável. 
 
10 USO POR UM MENOR 
 
Os menores de 14 anos ou mais podem usar as Soluções. Este aviso de informação é comunicado 
ao titular da autoridade parental e ao menor. O titular da autoridade parental deve fornecer ao 
menor as explicações necessárias. 
 
Se o menor deseja que o uso das Soluções e da Consult Station permaneça confidencial de acordo 
com os artigos L. 1111-5 e L. 1111-5-1 do Código de Saúde Pública, ele deve entrar em contato 
com o Delegado para a proteção de Dados H4D, detalhes de contato acima, antes de usar as 
Soluções. 
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Version Date de 
Modification Auteur Motif 

1.0 XXXXXX Département Qualité Création 

1.1 17/03/2020 G.GERMAIX Mise à jour pour tenir compte de la 
séparation de la politique de protection 
des données personnelles des patients 
et médecins (solutions H4D) de la 
politique de protection des données 
personnelles des internautes sur le site 
www.h4d.com (non essentielle au 
service H4D) cf QENRG0_82.B 

2.0 21/09/2020 H.RIBEIRO Traduction FR - PT 

2.1 21/09/2020 R.SWIDERSKI Suppression du FR et mise en page 

 

http://www.h4d.com/

	1 IDENTIDADE DOS RESPONSÁVEIS PELO TRATAMENTO
	2 RECOLHA DE DADOS
	3 TIPOS DE DADOS TRATADOS
	3.1 Dados tratados como subcontratante
	3.2 tratados como responsáveis pelo tratamento

	4 FINALIDADES DO TRATAMENTO
	5 DESTINATÁRIOS DOS DADOS E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
	6 DIREITOS DAS PESSOAS EM CAUSA
	7 PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
	8 HOSTING APROVADO
	9 SEGURANÇA DE DADOS
	10 USO POR UM MENOR

