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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Nosso propósito é ajudar a preservar a proteção de seus dados e sua privacidade, que 
foram sempre pautados por nós como compromissos indelegáveis. 

Apresentamos nossa Política de Privacidade, que possui como principal objetivo 
demonstrar a você, titular dos dados, quais são os procedimentos que adotamos para o 
tratamento de suas informações. 

 
Para fins dessa Política de Privacidade você deve considerar a Associação de 
Beneficência e Filantropia São Cristóvão como controladora dos seus dados pessoais, 
conjuntamente referenciadas como “Associação”, “São Cristóvão”, “nós” ou “nosso”. 

 
SUA PRIVACIDADE 

 
Nosso objetivo é garantir a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais que 
tratamos, sempre em conformidade com a legislação vigente, bem como informar com 
transparência a você, como nós da Associação de Beneficência e Filantropia São 
Cristóvão lidamos com seus dados pessoais. Isso lhe dará uma compreensão melhor e 
mais completa do tipo de informações pessoais que possuímos sobre você e a maneira 
como elas são tratadas. 

 
Gostaríamos também de informar que adotamos e continuaremos a adotar todas as 
medidas razoáveis para garantir a segurança de seus dados pessoais, contudo, entenda 
que não podemos dar a garantia absoluta de que as informações classificadas como 
privadas, sejam aquelas transmitidas pela Internet ou por outros meios, não possam ser 
acessadas de forma inadequada ou ilegal por pessoas mal-intencionadas. 

 
Por isso, é muito importante que você se proteja contra acessos não autorizados às suas 
senhas e ao seu computador, smartphone e aparelhos móveis, certificando-se de 
observar sempre as boas práticas para proteger suas informações sempre que vier a 
utilizar aparelhos eletrônicos como, por exemplo, computadores, smartphones e outros 
recursos que realizem o tratamento de dados pessoais. 

 
O tratamento de dados pessoais referentes a você, colaborador(a), prestador(a), 
beneficiário(a) ou paciente, sempre será feito por meio de uma base legal que o 
fundamente e em razão da finalidade que justifica o fornecimento das respectivas 
informações ao São Cristóvão. 
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Esta política de privacidade se aplica a dados pessoais que coletamos de você, na 
qualidade de: 

 
 Usuário do nosso site; 
 Cliente ativo ou inativo do São Cristóvão; 

 Pessoa que possui ou já possuiu um vínculo de emprego e/ou trabalho 
com o São Cristóvão; 

 Cônjuges e/ou dependentes de colaboradores ou ex-colaboradores do São 
Cristóvão; 

 Fornecedor e/ou prestador de serviços do São Cristóvão, que seja uma pessoa 
física; 

 Representante legal, sócio, diretor, procurador e/ou colaborador de Fornecedor 
e/ou prestador de serviços do São Cristóvão, que seja constituído na forma de 
uma pessoa jurídica; 

 Candidato à vaga de emprego e/ou trabalho oferecidas pelo São Cristóvão. 

 

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ EM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE? 
 

 Informações e dados pessoais que o São Cristóvão coleta de você; 
 Como utilizamos seus dados pessoais e informações; 
 Quais informações coletamos; 
 Com quem compartilhamos seus dados pessoais e informações; 
 Como armazenamos e mantemos suas informações seguras; 
 Quanto tempo manteremos seus dados pessoais e informações; 
 Seus direitos; e 
 Mais detalhes sobre seus dados pessoais e informações. 

Visualize nossa Política de Privacidade na integra. 

Para efeitos de nossa política de privacidade, o controlador de dados é a Associação de 
Beneficência e Filantropia São Cristóvão (“São Cristóvão”), localizado na Rua Américo 
Ventura, 123 - CEP 03128-020 - Alto da Mooca – São Paulo – SP. 

 
Para mais informações sobre qualquer item informado em nossa política de privacidade 
ou para entrar em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados, utilize nossos 
canais de atendimento ou o e-mail (encarregado@saocristovao.com.br). 

 
Nossa Política de Privacidade é atualizada periodicamente e sua versão mais recente 
sempre poderá ser encontrada nesse site. 

 

https://www.saocristovao.com.br/wp-content/uploads/2021/06/POLITICA_EXTERNA_timbrado.pdf

