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Nossa Política de Privacidade visa assegurar aos usuários do aplicativo BulasMed®
a garantia de que seus dados não serão comercializados, publicados ou
disponibilizados para terceiros em quaisquer circunstâncias. As informações
coletadas só poderão ser transmitidas nas condições previstas pela presente Política.

Publicamos esta página para esclarecer quais dados são coletados no uso do aplicativo
e o que a empresa Centralx® está autorizada a fazer com estas informações.

O que coletamos

Durante seu uso do BulasMed®, iremos coletar informações que o usuário fornecer
deliberadamente, bem como dados obtidos através do sistema operacional, autorizado
pelo próprio usuário e outras informações coletadas de forma anônima para fins
estatísticos.

Dados fornecidos pelo usuário

No primeiro uso do aplicativo, iremos pedir que você informe seu tipo de usuário
(que poderá ser Médico; Estudante de medicina; Estudante de outro curso; Dentista;
Farmacêutico; Enfermeiro; Paciente; Outros profissionais da área de Saúde; Outros
profissionais ou Profissional da Indústria farmacêutica). Não é possível utilizar o
aplicativo sem fornecer esta informação. Coletamos este dado com o propósito
único de personalizar as informações que serão apresentadas no aplicativo. Esta
informação não será utilizada para correlacionar seu perfil ou, ainda, para fins
comerciais, embora possa ser utilizada para gerar estatísticas de uso do aplicativo.
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Permissões da plataforma
As plataformas Android™ e iOS® solicitam o consentimento do usuário no acesso a
determinados tipos de dados por terceiros. No momento da instalação e em algumas
situações de uso, a plataforma poderá requisitar autorização para o aplicativo
acessar certas informações. O aplicativo só será capaz de operar funcionalmente
com as permissões concedidas pelo usuários. Ao permitir a instalação do aplicativo
BulasMed®, o usuário também concorda em conceder o acesso a informações
e recursos que possibilitam personalização e melhor experiência de uso da
plataforma, concedendo as seguintes permissões em seu celular ou tablet: identidade
no dispositivo, contatos, localização, acesso a fotos, mídias e arquivos, módulo de
armazenamento, visualização e acesso a conexões de rede e outros detalhados nas
informações do app nas lojas de aplicativo específicas.
Isto significa que o aplicativo precisa ter acesso a certos conteúdos e recursos para
funcionar corretamente; não significa, no entanto, que coletamos outras informações
que não as descritas nesta Política.

Informações coletadas durante o uso dos serviços

Coletamos informações a respeito do seu dispositivo (modelo, sistema operacional,
resolução de tela) para aperfeiçoar sua experiência com o aplicativo.

Como usamos as informações que coletamos

O BulasMed® é um aplicativo para consulta de bulas de medicamentos
comercializados no país. As informações coletadas pelo aplicativo ajudam a
personalizar os serviços disponibilizados e melhorar nossos produtos, podendo ser
utilizadas para gerar estatísticas com finalidade informativa ou comercial, sem que
sejam reveladas informações pessoais, idiossincrasias ou qualquer outro dado que
caracterize individualmente o usuário.
ATUALIZADA EM 13/03/2017

2

Centralx® BulasMed®

Política de Privacidade

As informações coletadas não serão comercializadas, publicadas ou fornecidas a
terceiros em nenhuma hipótese, salvo em estrito cumprimento de ordens judiciais
ou procedimentos jurídicos similares.

As informações coletadas são processadas pela empresa brasileira Centralx®,
especializada em softwares para a área de Saúde e detentora da marca BulasMed.
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