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LGPD - POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA ROYAL ODONTOLOGIA 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Visando à adequação dos procedimentos internos de tratamento de dados à Lei 13.979/2018, com a 

aplicação das melhores práticas e medidas de proteção e sigilo de dados, nós, da Royal Odontologia, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 24.571.588/0001-00, com sede à Rua Dr. Rafael de 

Barros, nº. 276 – Paraíso – São Paulo/SP, CEP: 04003-041, elaboramos esta Política de Privacidade, a qual 

descreve como os dados pessoais de nossos usuários podem ser tratados, dentre outras regras e condições 

pertinentes ao tema. 

Esta Política de Privacidade aplica-se a todos colaboradores da Royal Odontologia, e os termos aqui 

dispostos irão prevalecer sobre quaisquer outro(s) instrumento(s) firmado(s) entre o colaborador e a Royal 

Odontologia, no que tange ao tratamento e proteção de dados. 

O objetivo da presente política de privacidade é esclarecer aos usuários acerca dos tipos de dados pessoais 

que são coletados, dos motivos da coleta e da forma como o usuário poderá atualizar, gerenciar ou excluir 

estas informações. 

Ao utilizar o site ou qualquer dos serviços fornecidos pela Royal Odontologia, o usuário deverá autorizar 

o tratamento dos seus dados pessoais e informações, vinculando-se às informações contidas na presente 

Política de Privacidade. 

O usuário poderá desistir de consentir com as disposições desta política, total ou parcialmente, a qualquer 

momento, bastando, para tal, notificar a Royal Odontologia, por e-mail, a respeito de sua decisão, no 

seguinte endereço: marcelo@royalodontologia.com.br. 

Por fim, cabe informar que esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal 

nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGDP), com o Regulamento EU nº 2016/679, de 27 

de abril de 2016 (Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais – RGDP), bem como com a 

Lei Federal nº 13.853, de 08 de julho de 2019, podendo a mesma ser atualizada a qualquer momento, em 

decorrência de eventual atualização normativa. 
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1.1. Definições iniciais 

Toda e qualquer solicitação, notificação ou manifestação a ser dada por qualquer uma das Partes relacionada 

aos termos ou assuntos tratados nesta POLÍTICA (Política de Privacidade e Proteção de Dados) deverá ser 

realizada por e-mail. 

Para fins desta Política de Privacidade e Proteção de Dados, conceituam-se os seguintes termos: 

“Política” significa esta política de privacidade e proteção de dados; 

“LGPD” significa a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) que normatiza o tratamento de 

dados pessoais no Brasil; 

“Dados Pessoais” significa qualquer informação pessoal relacionada ou relacionável a um Titular de 

Dados; 

“Titular” ou “Titular de dados” significa o usuário atendido pela Royal Odontologia que autoriza a 

concessão dos dados para operação nos limites estritos e especificados desta política; e ainda os próprios 

colaboradores da clínica, quando do tratamento de suas informações pessoais; 

“Dados Pessoais Sensíveis” significam quaisquer dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 

dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 

natural; 

“Dados Compartilhados” ou “Informações Compartilhadas” significam os Dados Pessoais que os 

controladores transferem entre si em decorrência da prestação de serviço ao Titular de dados; 

“Controlador de Dados” significa a pessoa a quem cabem as decisões relativas ao tratamento de dados 

pessoais dos Titulares que venha a coletar e tratar; 

“Operador de Dados” significa a pessoa que realiza a coleta e o tratamento de dados pessoais dos Titulares; 

“Tratamento de dados” significa toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, tais como a 

coleta, armazenamento, transmissão e eliminação de dados, dentre outras; 

“Violação de Dados” significa qualquer violação de segurança ou sigilo que resulte na destruição acidental 

ou ilegal, dano, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso aos dados pessoais do Titular, 

transmitidos, armazenados ou de outra maneira processados; 
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“DPO” ou “Encarregado de Dados” significa a pessoa que atua como canal de comunicação entre o 

Controlador, os Titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais. 

Os dados pessoais tornados anônimos – ou seja, os quais, por meio de técnicas confiáveis, perdem a 

associação com um indivíduo específico – não serão considerados dados pessoais. 

Os termos da presente Política substituem, para todos os fins, eventuais cláusulas de instrumento(s) 

contratual(is) anterior(es) que com ela conflitem. 

 

2. DIREITOS DO TITULAR 

A Royal Odontologia se compromete a cumprir as normas previstas na LGPD e na RGDP preservando os 

direitos dos Titulares, bem como respeitando os seguintes princípios normativos: 

• Os dados pessoais do Titular serão processados de forma lícita, leal e transparente (licitude, lealdade e 

transparência); 

• Os dados pessoais do Titular serão coletados apenas para finalidades determinadas, explicitas e legítimas, 

não podendo ser tratados posteriormente de forma incompatível com essas finalidades (limitação das 

finalidades); 

• Os dados pessoais do Titular serão coletados de forma adequada, pertinente e limitada às necessidades do 

objetivo para as quais eles são processados (minimização dos dados); 

• Os dados pessoais do Titular serão exatos e atualizados sempre que necessário, de maneira que os dados 

inexatos sejam apagados ou retificados quando possível (exatidão); 

• Os dados pessoais do Titular serão conservados de uma forma que permita a identificação dele apenas 

durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados (limitação da conservação); 

• Os dados pessoais do Titular serão tratados de forma segura, protegidos do tratamento não autorizado ou 

ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando-se as medidas técnicas ou 

organizativas adequadas (integridade e confidencialidade). 

 

3. TIPOS DE DADOS COLETADOS E FINALIDADE 

3.1. Dados informados no formulário de contato  
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Os dados eventualmente informados pelo Titular que utilizar o formulário de contato disponibilizado no 

site da Royal Odontologia, incluindo o teor da mensagem enviada, serão coletados e encaminhados 

diretamente para os servidores do e-mail de contato, o qual é administrado pela empresa ARGON. 

Os dados pessoais dos Titulares tratados nesta hipótese (nome, endereço de e-mail e número de telefone) 

serão enviados diretamente por e-mail à Royal Odontologia, não havendo armazenamento de dados online 

no próprio site. As informações fornecidas pelos Titulares poderão ser armazenadas ou descartadas após a 

finalização do atendimento, à critério da Royal Odontologia ou a pedido do Titular. 

Os dados coletados (nome, endereço de e-mail e número de telefone), previamente informados pelo Titular, 

terão como finalidade exclusiva a solução da demanda apresentada por ele, bem como para enviar 

comunicados sobre informações de produtos, serviços, promoções, conteúdo, newsletter, notícias e eventos 

da Royal Odontologia. 

 

3.2. Dados relacionados à execução de contratos firmados com o Titular 

Para a execução do Contrato (documento assinado pelo Titular que descreve a aquisição de produtos ou a 

prestação de serviços), eventualmente firmado entre a Royal Odontologia e o Titular, poderão ser coletados 

e armazenados outros dados relacionados ou necessários a sua execução, incluindo o teor de eventuais 

comunicações tidas com o Titular. 

No caso dos pacientes da Royal Odontologia que realizam tratamentos na clínica, alguns dados são 

coletados no momento da contratação para otimização dos trabalhos a serem realizados. São requisitados 

apenas aqueles dados que sejam imprescindíveis para o exercício da atividade profissional, dentre os quais 

se destacam: “nome completo; RG; CPF; data de nascimento; sexo; telefone; e-mail; endereço; exames 

(imagens e laudos); dados clínicos (anamnese); Passaporte (RDJ), no caso de pacientes estrangeiros; caso 

seja menor de idade, consentimento específico do responsável legal.” 

Caso se trate de cliente menor de idade, os dados sempre serão tratados no seu melhor interesse, com 

consentimento específico e expresso por ao menos um dos pais ou responsável legal. 

 

3.3. Registros de acesso 

A Royal Odontologia poderá coletar, armazenar e utilizar as informações sobre o Titular, sendo estas: 

• Registro de qualquer comunicação realizada entre o Titular e a Royal Odontologia; 
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• Respostas do Titular a inquéritos ou questionários que a Royal Odontologia possa utilizar para fins de 

investigação ou profiling; 

• Detalhes das visitas ao site e dos recursos que o Titular acessou; 

• A informação que a Royal Odontologia pode ter requisitado do Titular, quando este comunica a existência 

de um problema no site; 

• Informações preferenciais sobre como os Titulares integram com nossos serviços, as preferências 

manifestadas e as configurações escolhidas. Em alguns casos, para tanto, utilizaremos o uso de cookies, 

pixel tags e tecnologias similares que criam e mantêm identificadores exclusivos; 

• Informações do dispositivo móvel, incluindo, por exemplo, modelo do hardware, sistema operacional e 

versão, nomes e versões dos arquivos, idioma de preferência, identificador exclusivo do dispositivo, 

identificadores de publicidade, número de série, informações referentes ao movimento do dispositivo 

(localização) e informações de rede; e 

• Informações de registro do servidor que podem incluir dados como: endereço IP do dispositivo, acesso a 

data e horários, características do aplicativo ou páginas visualizadas dentro do site, bloqueio de aplicativos 

e outras atividades do sistema, tipo de navegador e site de terceiros ou serviço utilizado antes de interagir 

com nossos serviços. 

Em atendimento às disposições do art. 15, caput e parágrafos, da Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil 

da Internet), os registros de acesso do Titular serão coletados e armazenados, pelos respectivos provedores 

de Internet, por pelo menos 6 (seis) meses, ao fazer uso dos ambientes virtuais da Royal Odontologia. 

 

4. FUNDAMENTO JURÍDICO PARA O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Ao utilizar os serviços da Royal Odontologia, o Titular está consentindo com a presente Política de 

Privacidade. 

O Titular tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, não comprometendo a licitude 

do tratamento de seus dados pessoais antes da retirada. A solicitação de retirada do consentimento poderá 

ser requerida através do e-mail marcelo@royalodontologia.com.br. 

O consentimento dos relativamente ou absolutamente incapazes, especialmente de crianças menores de 16 

(dezesseis) anos, apenas poderá ser feito, respectivamente, se devidamente assistidos ou representados por 

responsável legal. 
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O tratamento de dados pessoais sem o consentimento do Titular apenas será realizado em razão de interesse 

legítimo ou para as hipóteses previstas em lei, ou seja, dentre outras, as seguintes: 

• Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador; 

• Para a realização de estudos por Órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 

dados pessoais; 

• Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato 

do qual seja parte o Titular, a pedido do Titular dos dados; 

• Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos 

da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); 

• Para a proteção da vida ou da incolumidade física do Titular dos dados ou de terceiros; 

• Para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades 

sanitárias; 

• Quando necessário para atender aos interesses legítimos do Controlador ou de terceiros, exceto no caso 

de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do Titular dos dados que exijam a proteção dos dados 

pessoais; 

• Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. 

 

5. FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais do Titular coletados pela Royal Odontologia têm por objetivo facilitar, agilizar e cumprir 

os compromissos estabelecidos com o Titular e fazer cumprir as solicitações realizadas por meio do 

preenchimento de formulário, tendo como finalidade exclusiva a solução da demanda apresentada pelo 

Titular, bem como para enviar comunicados sobre informações de produtos, serviços, promoções, 

conteúdo, newsletter, notícias e eventos da Royal Odontologia. 

O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de Privacidade somente 

ocorrerá mediante comunicação prévia ao Titular, sendo que, em qualquer caso, os direitos e obrigações 

aqui previstos permanecerão aplicáveis.  
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6. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais do Titular informados e coletados através dos formulários existentes no site serão 

conservados pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, exceto se o Titular solicitar a sua supressão antes do 

final desse prazo. 

Os dados pessoais dos Titulares apenas poderão ser conservados após o término de seu tratamento nas 

seguintes hipóteses: 

• Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador; 

• Para estudo por Órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; 

• Para a transferência a terceiros, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na 

legislação e definidos nesta política de privacidade; 

• Para uso exclusivo do Controlador, vedado seu acesso por terceiros, e desde que anonimizados os dados. 

 

7. DESTINATÁRIOS E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PESSOAIS 

A Royal Odontologia não divulga nem compartilha junto a terceiros qualquer informação fornecida pelo 

Titular, através do site, que seja capaz de identificá-lo, exceto: 

• Com o público em geral, caso o Titular envie conteúdo em fórum aberto, como comentários em blog, 

publicações em mídias sociais ou outros recursos disponíveis através dos nossos serviços e visíveis ao 

público em geral; 

• Com terceiros com os quais o Titular optar em nos deixar compartilhar as informações, por exemplo, nos 

casos de outros aplicativos ou sites que integram a API ou serviços integrados da Royal Odontologia; 

• Com fornecedores e prestadores de serviços que precisam acessar as informações para execução do 

trabalho em nome da Royal Odontologia; 

• Com agentes da lei, autoridades governamentais ou terceiros, quando legalmente exigível. 

Com exceção dos itens descritos acima, a Royal Odontologia não divulgará qualquer informação pessoal 

do Titular, inclusive entre os próprios Titulares, exceto se devidamente autorizada por aquele. 

O Titular possui o direito de, a qualquer momento, não aceitar os termos contidos nesta política de 

privacidade e requerer a remoção dos seus dados pessoais. 
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8. DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS (DATA CONTROLLER) 

O Controlador, responsável pelo tratamento dos dados pessoais do Titular, é a pessoa física ou jurídica, a 

autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras pessoas, 

determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. 

O responsável pelo tratamento dos dados se encarregará diretamente do tratamento dos dados pessoais do 

Titular, neste caso, a própria Royal Odontologia. 

 

9. DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS (DATA PROTECTION OFFICER) 

O Encarregado de proteção de dados (data protection o officer) é o profissional encarregado de informar, 

aconselhar e controlar o responsável pelo tratamento dos dados, bem como os colaboradores que tratem os 

dados, a respeito das obrigações da Royal Odontologia com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e 

de outras disposições de proteção de dados presentes na legislação nacional e interacional, em cooperação 

com a Autoridade de controle competente. 

Na Royal Odontologia, o responsável pela proteção dos dados pessoais coletados é Marcelo Rocha, o qual 

poderá ser contatada pelo e-mail: marcelo@royalodontologia.com.br 

 

10. SEGURANÇA NO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO TITULAR 

A Royal Odontologia se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados 

pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão 

de tais dados. 

Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração: as técnicas adequadas; 

os custos de aplicação; a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento; bem como os riscos 

para os direitos e liberdades do Titular. 

Ainda, os colaboradores da Royal Odontologia se comprometem a manter o sigilo e integridade dos dados 

compartilhados pela Controladora e/ou recebidos diretamente do Titular com vistas à execução dos serviços 

odontológicos, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, por tais dados perante o Titular e a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

Da mesma forma, a Controladora reafirma seu compromisso com a confidencialidade e proteção dos dados 

pessoais, inclusive dados sensíveis, eventualmente enviados pelo Titular para auditoria e/ou pagamento dos 
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serviços. No entanto, a Royal Odontologia se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, 

como em caso de ataques de hackers ou crackers, ou por culpa exclusiva do Titular, como no caso em que 

ele mesmo transfere seus dados a terceiros. 

A Royal Odontologia se compromete, ainda, a comunicar ao Titular em prazo razoável, caso algum 

incidente de violação da segurança de seus dados pessoais possa causar um alto risco para seus direitos e 

liberdades pessoais. 

Os dados pessoais coletados serão armazenados em repositório físico e/ou digital em ambiente seguro e 

controlado, utilizando-se de meios técnicos para restringir o acesso desses dados somente às pessoas 

autorizadas, bem como de meios de segurança da informação, de modo a prevenir sua destruição, perda, 

alteração, comunicação ou difusão indevida. 

Inclusive, o Titular é igualmente responsável por tomar medidas cabíveis destinadas a proteger suas senhas, 

nomes de usuário e outros recursos de acesso especiais ao site, de forma que a Royal Odontologia não se 

responsabiliza por informações divulgadas ou perdidas por falhas de segurança advindas de mau uso e da 

falta de cuidado do próprio Titular. 

A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a 

destruição, perda, alteração, divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, 

conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. 

A Royal Odontologia não se responsabiliza pelos cadastros, termos de uso, ou pelas políticas e práticas de 

privacidade de sites de terceiros. 

Por fim, a Royal Odontologia se compromete a tratar os dados pessoais do Titular com confidencialidade, 

dentro dos limites legais. A Royal Odontologia não compartilha dados pessoais de Titulares com terceiros. 

Apesar disso, é possível que tenha de fazê-lo para cumprir alguma determinação legal ou regulatória, ou, 

ainda, para cumprir alguma ordem expedida por autoridade pública. 

 

10.1. Tratamento de dados pessoais sensíveis e de crianças e adolescentes 

A realização do contrato de prestação de serviços com a Royal Odontologia importa necessariamente na 

concessão de dados pessoais sensíveis, consistente nas informações de saúde fornecidas pelos Titulares, a 

fim de cumprir com a obrigação contratual de tutela à saúde. 
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O tratamento de dados pessoais de criança e adolescentes ocorre mediante consentimento específico por 

pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, e se dará nos limites estritos para o desempenho da 

finalidade pretendida. 

 

10.2. Exclusão dos dados pessoais 

A Controladora e o Operador de dados  se responsabilizarão pela exclusão dos dados em caso de solicitação 

do Titular e havendo permissão legal ou contratual para tanto, comprometendo-se a esclarecer ao Titular 

todos os riscos e consequências de tal ato. 

A Royal Odontologia providenciará a exclusão dos dados ao final do tratamento, respeitadas as normas 

legais quanto à manutenção de prontuários e informações. 

Os dados pessoais constantes em documento físico podem ser destruídos após a digitalização. Por 

conseguinte, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, a partir do último registro, os prontuários físicos 

e os digitalizados poderão ser eliminados, consoante o art. 6º da Lei nº 13.787/2018. 

É resguardada a possibilidade de conservação dos dados para cumprimento de obrigação legal (respeitado 

o prazo acima) ou para uso exclusivo do Controlador, vedado o acesso por terceiro, desde que 

anonimizados. 

 

10.3. Não discriminação 

A Royal Odontologia compromete-se a não utilizar nenhuma informação pessoal para fins discriminatórios 

com relação aos Titulares de dados, responsabilizando-se por qualquer ato nesse sentido e pela identificação 

dos autores do ato ilícito. 

A Royal Odontologia compromete-se a tomar todas as medidas cabíveis para reparar qualquer situação 

discriminatória aos Titulares que venha a causar. 

 

11. DADOS DE NAVEGAÇÃO (COOKIES) 

Cookies são pequenos arquivos de informações armazenados localmente no computador ou dispositivo do 

Usuário, contendo informações acerca das atividades do usuário na Internet. 

Os cookies podem ser usados de diferentes formas, conforme descritas abaixo:  



 

 
Rua Dr. Rafael de Barros, 276 
Paraíso – São Paulo/SP – 04003 041 
(11) 2597 7194 / (11) 94034 5887 
www.royalodontologia.com.br 

 

11 

• Cookies funcionais: são usados por websites para algumas de suas funcionalidades. Eles são usados para 

oferecer uma melhor experiência de navegação ao Usuário; 

• Cookies de desempenhos: coletam informações anônimas sobre a forma como o Usuário utiliza o site, 

para posterior otimização. 

O acesso da Royal Odontologia aos cookies termina assim que o Usuário fecha seu navegador, sendo restrita 

às URL do site. 

Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informações sejam extraídos do disco rígido do Usuário, 

não sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha acesso a informações pessoais que não tenham 

partido do Usuário ou da forma como utiliza os recursos do site. 

A Royal Odontologia utiliza, principalmente, os cookies Google analytics e Google Ads. 

As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar um Usuário são 

consideradas dados pessoais. Dessa forma, todas as regras previstas nesta Política de Privacidade também 

lhes são aplicáveis. 

 

11.1. Cookies de redes sociais 

A Royal Odontologia utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do site. Assim, ao 

fazê-lo, os cookies utilizados por elas poderão ser armazenados no navegador do Usuário. 

Cada rede social possui sua própria política de privacidade e de proteção de dados pessoais, sendo as 

pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm, responsáveis pelos dados coletados e pelas práticas de 

privacidade adotadas. 

O Usuário pode pesquisar, junto às redes sociais, informações sobre como seus dados pessoais são tratados. 

 

11.2. Gestão dos cookies e configurações do navegador 

O Usuário poderá se opor ao registro de cookies, bastando que desative esta opção no seu próprio navegador 

ou aparelho. 

A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas ferramentas e 

funcionalidades do site, comprometendo seu correto e esperado funcionamento. Outra consequência 
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possível é a remoção das preferências do Usuário que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua 

experiência. 

 

12. TRATAMENTO DAS QUEIXAS FORMAIS REFERENTE À PROTEÇÃO DE DADOS 

Qualquer Titular pode formalizar um pedido de queixa para obter respostas às suas dúvidas ou solicitações 

quanto à proteção de seus dados. Quando em contato com a Royal Odontologia, sinalizando sua vontade 

de registrar uma queixa formal, será informado a encaminhar seu pedido através do e-mail: 

marcelo@royalodontologia.com.br, usando o e-mail cadastrado originalmente para a prestação dos serviços 

contratados.  

Após feita a validação da identidade do Titular, seu pedido será processado em até 15 (quinze) dias a partir 

da data de recebimento da solicitação, sendo comunicado acerca dos procedimentos que foram adotados 

para a resolução de sua queixa através do e-mail utilizado por ele para esse fim.  

Por fim, para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou sobre os dados pessoais 

que tratamos, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, por algum dos 

canais mencionados abaixo: 

E-mail: marcelo@royalodontologia.com.br 

Endereço postal: Rua Dr. Rafael de Barros, nº. 276 – Paraíso – São Paulo/SP, CEP: 04003-041 

 

13. DAS ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Royal Odontologia pode alterar a Política de Privacidade quando necessário, estando as informações 

coletadas sujeitas à Política de Privacidade em vigor no momento da coleta. Caso ocorram mudanças na 

forma como são tratadas as informações pessoais dos Titulares, a Royal Odontologia compromete-se a 

notificá-los, através de publicação no site e redes sociais e/ou notificação para os e-mails cadastrados. 

Ao utilizar o serviço após eventuais modificações, o Titular demonstra sua concordância com as novas 

normas. Caso discorde de alguma das modificações, deverá pedir, imediatamente, o cancelamento de sua 

conta e apresentar a sua ressalva ao serviço de atendimento, se assim o desejar. 

A presente versão desta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em: 20/07/2021. 
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14. DO DIREITO APLICÁVEL E DO FORO 
 

Esta política será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, 

especialmente a Lei nº 13.709/2018, independentemente das Leis de outros Estados ou países, sendo 

competente o Foro do Domicílio da Royal Odontologia para dirimir qualquer dúvida decorrente deste 

documento. 

  


