
Política de Privacidade 

Sobre Privacidade 

Visando seriedade e transparência em suas ações, a empresa Unity Clínica Médica 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.444.349/0001-80, com sede na rua Silva Jardim, 
n. 3334 - Centro, São José do Rio Preto – SP, CEP 15.010-060, proprietária do site 
www.onuo.com.br, e doravante denominada Onuo, tem total ciência da confiança 
depositada pelos usuários nos serviços que oferece. Por esse motivo é seu 
compromisso proteger a privacidade dos mesmos, garantindo que as informações 
coletadas servirão apenas para fins de fornecimento de seus serviços. 

Nesse sentido, o website www.onuo.com.br, não cede ou comercializa, sob nenhuma 
forma, qualquer informação individual de seus usuários sem expressa autorização dos 
mesmos. A Onuo garante aos seus usuários total transparência e controle sobre a 
coleta e uso de suas informações individuais. 

Política de privacidade Onuo 

Essa política de privacidade tem o objetivo de informar sobre a forma como tratamos 
as informações pessoais que cada usuário nos oferece. 

Caso você não concorde com alguma parte desta Política de Privacidade, pode entrar 
em contato com nosso Suporte ao Usuário, a qualquer momento, solicitando 
cancelamento da sua conta. 

Tipos de informações que a Onuo coleta dos seus usuários 

A Onuo recebe, armazena e processa informações que você disponibiliza, ao criar sua 
conta ou usar o aplicativo. 

Dados fornecidos e as circunstâncias em que são fornecidos 

 Na criação da conta: e-mail, CPF, nome completo, número do telefone, foto e 
data de nascimento. 

 Na utilização do aplicativo: quando certas funções do Onuo são utilizadas, 
nossos aplicativos para dispositivos móveis podem receber, armazenar e 
processar diferentes tipos de informações sobre sua localização. Todas essas 
informações só são coletadas mediante sua autorização, feita diretamente no 
dispositivo móvel. 

Armazenamento de dados 

Todos os dados coletados e processados são armazenados em servidores protegidos. 
Foram implantadas medidas administrativas e técnicas, além de medidas físicas de 
segurança para proteger as suas informações pessoais contra o uso, acesso, 
destruição ou alteração não autorizados de sua informação. 

 



Divulgação 

A Onuo não divulga, compartilha ou vende dados de seus usuários a terceiros. Apenas 
em circunstâncias especiais, visando atender a órgãos reguladores, estaduais ou 
federais, algumas informações pessoais podem ser compartilhadas com estes órgãos. 

Envio de e-mails 

Seu e-mail pessoal, vinculado à sua conta e informado no ato do seu cadastro, poderá 
ser usado somente para: 

 Envio de informações transacionais, acerca de pagamentos enviados ou 
recebidos por você. 

 Envio de informativos a respeito de atualizações, novidades e instruções de uso 
do aplicativo. 

 Envio de promoções/descontos especiais, destinados aos usuários do aplicativo. 

A qualquer momento você poderá solicitar o cancelamento do envio de e-mails 
informativos. Todos esses e-mails contêm a opção para remoção de seu endereço 
eletrônico da lista de mailing Onuo. 

Programa de indicação e solicitação de referências 

A Onuo oferece um programa de indicação que permite que usuários convidem seus 
amigos e contatos para se juntarem ao aplicativo. 

O programa de indicação usa diferentes canais para envio dos convites, entre eles, os 
principais são: Facebook, WhatsApp, e-mail, Twitter e SMS. 

Facebook, Twitter e WhatsApp: o aplicativo é integrado a esses serviços para que 
você possa compartilhar seus convites através deles. As mensagens serão enviadas 
por esses terceiros e a Onuo não coleta ou retém as informações de contato que forem 
usadas para enviar as mensagens. 

E-mail: você pode enviar os convites por e-mail. Neste caso, a Onuo solicitará sua 
aprovação de acesso aos endereços eletrônicos de sua agenda de contatos, para os 
quais você deseja enviar os convites. Usaremos essa informação com propósito único 
de enviar para seus amigos e contatos o convite para conhecer o aplicativo Onuo. Nós 
também armazenamos os e-mails dos seus amigos para identificar posteriormente se 
eles ingressaram no aplicativo por meio do seu convite. 

Política Antispam 

Spam são mensagens de e-mail não solicitadas, nossa política Antispam é de 
tolerância zero. A Onuo envia e-mails regulares para seus membros. Se você recebe 
nossos e-mails, isto significa que você optou por recebê-los ao criar sua conta. 

A Onuo não utiliza serviços de terceiros para enviar e-mails em seu nome. Se você 
recebeu mensagens em nome da Onuo e acredita ser spam, por favor entre em 
contato conosco o mais rápido possível, iremos investigar a denúncia e tomar as 
medidas necessárias. 



Descredenciamento 

Em todos os e-mails enviados pela Onuo existe um link por onde você pode solicitar o 
descredenciamento da nossa lista de e-mails. Nós iremos processar as solicitações de 
descredenciamento o quanto antes. Por favor, nos dê um prazo de até sete dias para 
que nenhum e-mail continue sendo enviado a você. 

Mudanças na Política de Privacidade 

Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, 
recomendamos visitar periodicamente esta página para que você tenha conhecimento 
sobre as modificações. Antes de usar informações para outros fins que não os 
definidos nela, solicitaremos sua autorização. 

Contato para esclarecimento de dúvidas 

Qualquer dúvida em relação à nossa Política de Privacidade pode ser esclarecida 
entrando em contato conosco. Envie um email para suporte@onuo.com.br. Estamos 
localizados na rua Silva Jardim, n. 3334 - Centro, São José do Rio Preto – SP, CEP 
15.010-060 

 


