
TERMOS DE USO

Seja bem-vindo(a) ao aplicativo Netvacinas o qual permite acesso à carteirinha de vacinação online.
O Netvacinas é um aplicativo desenvolvido pela empresa Tagview Tecnologia com sede na cidade
de Campinas-SP a Rua Frei Manoel da Ressurreição 1448, e inscrita no CNPJ sob o Nº
04.914.184/0001-56. Leia atentamente os Termos de Uso abaixo para conhecer os benefícios
oferecidos por sua clínica de vacinação ao disponibilizar o Aplicativo. Caso não concorde com
qualquer dispositivo dos Termos de Uso ou da Política de Privacidade, não acesse ou utilize este
Aplicativo. Seu acesso e sua utilização representam sua aceitação incondicional aos Termos de
Uso e a Política de Privacidade.

Objetivo do aplicativo O aplicativo tem como objetivo fornecer informações das vacinas adquiridas
pelos usuários e periodicamente alertá-los das pendências de imunização. O registro das
aplicações de vacinas é feito pela clínica de vacinação do usuário, através do software Netvacinas,
versão para web. O aplicativo exibe dados da carteirinha de vacinação, portanto qualquer
inconsistência verificada no registro destas vacinas deve ser comunicada à clínica do usuário, para
que esta faça a devida correção.

O aplicativo não pretende substituir a carteira de vacinação física do usuário. A Tagview, em
parceria com as clínicas de vacinação que utilizam o software Netvacinas, acreditam que todo e
qualquer tratamento deve ser conduzido por profissionais autorizados, levando em consideração
as características de cada paciente. Informações contidas no Aplicativo não devem ser utilizadas
para diagnosticar um problema de saúde ou doença ou se auto-vacinar sem consultar o médico
responsável.

Responsabilidades A Tagview Tecnologia e a clínica de vacinação se esforçam para disponibilizar
todas as informações precisas no Aplicativo, porém não dá garantia nem se responsabiliza quanto
à atualização ou exatidão das mesmas. O usuário isenta de responsabilidade a Tagview e sua
clínica de vacinação de queixas de terceiros causadas por informações incorretas ou mal uso do
Aplicativo, incluindo perdas, danos (direitos e consequências), ações judiciais, sentenças, despesas
de qualquer tipo ou natureza, assumindo total responsabilidade pelo uso do Aplicativo. A
interpretação das pendências de imunizações sugeridas pelo Aplicativos deve ser realizada e
confirmada unicamente pelo médico responsável.

Modificações do Conteúdo do Aplicativo A Tagview Tecnologia se reserva o direito de acrescentar,
excluir ou modificar informações contidas no Aplicativo a qualquer momento sem prévio aviso.

Propriedade Intelectual A Todos os direitos de propriedade intelectual relativo a este Aplicativo são
reservados a Tagview Tecnologia.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A política de privacidade do Aplicativo Netvacinas visa assegurar que qualquer informação relativa
aos usuários não será fornecida, publicada ou comercializada em quaisquer circunstâncias.

Sobre as informações dos Pacientes As informações disponibilizadas no Aplicativo são para fins



informativos para o próprio paciente ou responsável. Exibimos: nome, idade, sexo, vacinas
adquiridas com as respectivas datas e lotes e as doenças pendentes de imunização.

Sobre como usamos as Informações dos pacientes das clínicas que utilizam o software Netvacinas
versão web  As clínicas gerenciam as informações sobre as vacinas aplicadas nos pacientes através
da versão web (sistema de gestão das clínicas). As informações pessoais não são disponibilizadas
ou comercializadas com terceiros em hipótese alguma. O Aplicativo apenas lê estes dados a partir
do sistema de gestão e disponibiliza a carteirinha de vacinação de cada paciente:

Para fins informativos sobre as vacinas aplicadas.1.
Para enviar mensagens das vacinas em atraso.2.

Sobre Publicidade Não possuímos publicidade e anúncios de produtos e serviços em nosso
Aplicativo até o presente momento (Maio/2017).

Sobre Alterações desta Política  A Tagview Tecnologia, detentora dos direitos do Netvacinas
(versão web e mobile), pode alterar a política de privacidade do seu Aplicativo com o intuito de
oferecer melhores serviços a seus usuários. Mantenha-se atualizado, visitando o Aplicativo
Netvacinas rotineiramente.


