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1. ABREVIATURAS UTILIZADAS
CMPD – Comitê da Cultura Mackenzie de Proteção de Dados Pessoais
DIREX – Diretoria Executiva do IPM
IPM – Instituto Presbiteriano Mackenzie
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
2. OBJETIVO DA POLÍTICA
O Instituto Presbiteriano Mackenzie, o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e o Hospital
Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King (“Mackenzie” ou “nós”) estão comprometidos com a
conscientização de seus fornecedores, prestadores de serviço, parceiros, bem como respectivos
sócios e demais representantes (“Fornecedores/Terceiros” ou “você”) em relação às suas
informações coletadas, utilizadas, armazenadas ou de outra forma tratadas no contexto da
concorrência, contratação, fornecimento e prestação de serviços ao Mackenzie. Por isso,
apresentamos nossa política de privacidade (“Política de Privacidade”), que tem por objetivo
fornecer informações claras e precisas aos Fornecedores/Terceiros acerca do tratamento de
dados pessoais realizado pelo Mackenzie.
O presente documento visa apresentar de forma objetiva as características e hipóteses de
tratamento de seus dados pessoais. Para mais informações acerca do tratamento de dados
pessoais, entre em contato com o(a) Encarregado(a) de Proteção de Proteção de Dados através
do e-mail dpo.cmpd@mackenzie.br.
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3. OUTRAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
4. ABRANGÊNCIA
A presente Política aplica-se a todos os Fornecedores e Terceiros que mantenham ou
mantiveram relação com o Mackenzie.

5. QUEM É O CONTROLADOR DE SEUS DADOS PESSOAIS?
O Mackenzie, instituição com quem o Fornecedor/Terceiro firmou o seu contrato ou instrumento
similar é o controlador de seus dados pessoais. Para fins da LGPD e legislação aplicável,
controlador é a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
6. QUAIS DADOS PESSOAIS PODERÃO SER COLETADOS?
6.1

Informações Cadastrais. Ao demonstrar interesse em prestar serviços ou firmar uma
parceria com o Mackenzie, você fornecerá alguns dados básicos como (i) nome
completo; (ii) número do RG e CPF; (iii) endereço; e (iv) telefone e e-mail particular.

6.2

Características Pessoais e Informações Complementares. A depender do serviço a
ser prestado e da contratação, poderão ser coletados dados como (i) histórico de
familiares no Mackenzie; (ii) naturalidade; (iii) data de nascimento; (iv) estado civil; (v)
grau de instrução; (vi) assinatura; (vii) avaliação médica; (viii) filiação.

6.3

Informações de segurança. A depender do serviço a ser prestado e da contratação,
poderão ser coletados dados como (i) número da catraca, data e hora do acesso aos
prédios do Mackenzie; e (ii) foto; (iii) imagens capturadas por câmeras de segurança; e
(iv) placa do carro; (v) matrícula.

6.4

Informações Financeiras. Quando forem relevantes, serão coletados os seus dados
bancários.
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Informações Profissionais. Dentre as informações profissionais, pode-se citar: (i)
função, cargo; (ii) empregador; (iii) telefone, e-mail e endereço comercial; (iv) cópia de
registros e inscrições profissionais e técnicos.

Nos casos em que a coleta de dados sensíveis ocorrer, como nas avaliações médicas, o
Mackenzie adotará todas as medidas necessárias para garantir a legalidade do tratamento e,
sempre que necessário, coletará seu consentimento para tanto.

7. PARA QUAIS FINALIDADES COLETAMOS E TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

7.11
7.12
7.13

Definição do prestador de serviços ou fornecedor de mercadoria;
Comprovação da capacidade técnica e verificação da aptidão dos
Fornecedores/Terceiros para realizar o serviço contratado, inclusive em relação a sua
condição de saúde;
Eventual realização de processo de auditoria, para fins de análise de possíveis
situações que possam prejudicar o Mackenzie, bem como identificação de informações
irregulares na fase pré-contratutal;
Gestão e elaboração de contratos e outros documentos corporativos;
Processamento do valor a pagar e contraprestação pelo produto fornecido ou serviço
prestado pelo Fornecedor/Terceiro;
Cadastro e manutenção do cadastro do Fornecedor/Terceiro junto ao Mackenzie;
Análise e permissão de acesso dos Fornecedores/Terceiros (incluindo veículos e
equipamentos dos Fornecedores/Terceiros) às dependências do Mackenzie;
Realização de eventos;
Eventual cumprimento de obrigação legal ou regulatória, tutela da saúde;
Gestão de acesso do Fornecedor/Terceiro aos sistemas do Mackenzie que ele/ela
precisa ter acesso para prestar os serviços ou concluir a operação de compra e venda,
bem como garantia do bom funcionamento de tais sistemas;
Controle das despesas de cada área do Mackenzie, a fim de controlar os orçamentos
disponíveis do setor;
Gestão de benefícios e prestação de assistência, conforme aplicável;
Controle de solicitações e processos administrativos com o poder público;
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7.14 Realização de cotação de valores de materiais a fim de atender as solicitações dos
setores dos hospitais do Mackenzie;
7.15 Controle dos prestadores que executaram os serviços localmente; e
7.16 Solicitação de materiais para a execução de procedimentos cirúrgicos;
7.17 Gestão do ambiente e segurança corporativa e do trabalho nas dependências do
Mackenzie; e
7.18 Utilização em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, conforme necessário.

8. COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
O Mackenzie poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros ou parceiros de negócios
que sejam relevantes para fins de uso de serviços de tecnologia da informação, gestão do
contrato, e outros. Referido compartilhamento ocorre com base nos seguintes critérios e para as
finalidades descritas abaixo.
8.1

Instituições financeiras para fins de pagamento dos Fornecedores/Terceiros pelo
produto adquirido ou serviço contratado pelo Mackenzie;

8.2

Provedores de softwares e outras tecnologias necessárias para fins de gerenciamento
dos sistemas e negócios do Mackenzie;

8.3

Prestadores de serviços de segurança para fins de segurança patrimonial e corporativa
nas dependências do Mackenzie;

8.4

Outros prestadores de serviço que podem ser acionados pontualmente e conforme a
necessidade do Mackenzie de atender os seus interesses, cumprir com obrigações
legais ou regulatórias as quais está sujeito, tais como escritórios de advocacia,
empresas de auditorias ou consultorias;

8.5

Com as mantidas e associadas do Instituto Presbiteriano Mackenzie, para fins de gestão
do contrato firmado;
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Com parceiros comerciais, quando for do interesse dos Fornecedores/Terceiros,
baseado no legítimo interesse.

O Mackenzie ainda poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros (incluindo órgãos
governamentais) a fim de responder a investigações, medidas judiciais, processos judiciais ou
investigar, impedir ou adotar medidas acerca de atividades ilegais, suspeita de fraude ou
situações que envolvam ameaças em potencial à segurança física de qualquer pessoa ou se de
outra maneira exigido pela legislação.
Se o Mackenzie estiver envolvido em uma fusão, aquisição ou venda de todos ou de parte de
seus ativos, seus dados pessoais poderão ser transferidos para a empresa ou pessoa
adquirente. Em circunstâncias nas quais a identidade do controlador de seus dados pessoais se
alterar como resultado de qualquer transação, o Mackenzie se compromete a informar em local
de fácil acesso no site, em obediência ao princípio da transparência.
9. POR QUANTO TEMPO VAMOS RETER SEUS DADOS PESSOAIS?
Armazenamos e mantemos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do
tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo necessário a
preservar o legítimo interesse do Mackenzie, conforme o caso. Assim, trataremos seus dados,
por exemplo, durante os prazos prescricionais aplicáveis ou enquanto necessário para
cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos:
9.1

9.2
9.3

Quando a finalidade pela qual os dados pessoais dos Fornecedores/Terceiros foram
coletados for alcançada e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários
ou pertinentes ao alcance de tal finalidade;
Quando o Fornecedor/Terceiro estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento
e a exclusão de seus dados pessoais e o fizer; e
Quando houver uma determinação legal neste sentido.
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Os dados pessoais serão eliminados nos casos de término de tratamento de dados pessoais,
ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de
Privacidade.
Solicita-se entrar em contato com o(a) Encarregado(a) de Proteção de Dados do IPM no
endereço de e-mail dpo.cmpd@mackenzie.br, em caso de atualização ou correção de
quaisquer erros nos dados pessoais que o Mackenzie tratar sobre você.
10. SEUS DIREITOS EM RELAÇÃO AOS DADOS PESSOAIS QUE TRATAMOS SOBRE
VOCÊ
Você terá determinados direitos em relação aos seus dados pessoais. Tais direitos incluem, mas
não se limitam a:
10.1 Receber informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados pessoais,
incluindo sobre as hipóteses de compartilhamento de dados pessoais;
10.2 Solicitar o acesso a seus dados pessoais e/ou a confirmação da existência de
tratamento de dados;
10.3 Solicitar que retifiquemos quaisquer dados pessoais imprecisos, incompletos e
desatualizados;
10.4 Se opor às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e eliminação de dados
pessoais, em circunstâncias específicas;
10.5 Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais;
10.6 Revogar o consentimento a qualquer momento, quando o Mackenzie tratar seus dados
pessoais com base no consentimento;
10.7 Solicitar a revisão de decisões automatizadas que possam afetar seus interesses.
Você poderá exercer tais direitos mediante contato com o(a) Encarregado(a) de Proteção de
Dados através do e-mail dpo.cmpd@mackenzie.br.
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11. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Mackenzie utiliza medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger seus dados
pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou
danos. Seus dados pessoais são armazenados de maneira segura em equipamentos protegidos.
Apenas um número limitado de indivíduos com motivos legítimos, terão acesso a seus dados
pessoais.
12. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Mackenzie reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento,
mediante publicação da versão atualizada no seu website (https://www.mackenzie.br). Em caso
de alterações relevantes na Política de Privacidade, o Mackenzie enviará um aviso a esse
respeito.

Aprovações:

_______________________
Stela Chaves Rocha Sales
Encarregada de Proteção de Dados

_______________________
Samuel Macarenco Beloti
Relator do CMPD

______________________
Walter Eustáquio Ribeiro
Diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura

_______________________
Milton Flávio Moura
Diretor-Presidente
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