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Introdução

O Hospital Santa Teresinha (HST) é uma instituição filantrópica administrada pela Associação
Beneficente Santa Teresinha. Fundado em 1935 seu trabalho é voltado a atender a cidade onde está
situado e as cidades vizinhas. Com sede própria e atendimento especializado, o HST atende SUS,
convênios e particulares. O HST tem uma gama de especialidades, profissionais e equipamentos de
ponta e está em constante melhoria em sua estrutura física. A missão do HST é promover a saúde
com qualificação profissional e atendimento humanizado.
2

Política de Cookie

Temos convicção da confiança que você deposita em nós e de nossa responsabilidade em proteger
sua privacidade. Devido a esta confiança, nos sentimos na obrigação de informá-lo quais as
informações que coletamos quando usamos os cookies em nossos sites, por que as coletamos e
como as usamos para melhorar sua experiência.
Sobre Cookies
Para você ter uma melhor compreensão, é necessário saber que cookies são pequenos arquivos de
texto que os sites salvam localmente em seu computador, permitindo que os sites armazenem e
usem informações durante a sua visita. Eles são importantes porque podem melhorar sua
experiência ao usar um site, de maneira que:
● Grava as preferências, para que você não tenha que inserir novamente suas escolhas ao
visitar o site novamente
● Analisa como você usa um site, de modo que mudanças possam ser feitas para garantir que
ele atenda às suas necessidades
Cookies que utilizamos em nosso site
● Cookies de desempenho
Os cookies de desempenho, geralmente chamados de cookies analíticos, coletam dados dos
visitantes de nosso site de maneira única, mas anônima. Os resultados são relatados para nós como
números agregados e tendências. Nós podemos permitir que terceiros definam cookies de
desempenho. Contamos com relatórios para entender nosso público e melhorar o funcionamento
de nosso site. Você pode recusar o uso de cookies selecionando as configurações apropriadas em
seu navegador. No entanto, você deve observar que, se fizer isso, poderá não conseguir usar todas
as funcionalidades do nosso site.
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Nome do
Cookie
_gid

Domínio

Descrição

Tempo
Permanência
1 dia

google.com

Para maximizar a privacidade dos utilizadores /
visitantes, tem a funcionalidade de “mascarar IP”

_ga

google.com

Usado para distinguir usuários únicos, atribuindo um
número gerado aleatoriamente como um
identificador de cliente. Ele é incluído em cada
solicitação de página em um site e usado para
calcular dados de visitantes, sessões e campanhas
para os relatórios analíticos de sites.

2 anos

● Cookies de publicidade
Usamos cookies de rastreamento e direcionamento, ou pedimos a outras empresas que o façam em
nosso nome, para enviar e-mails e mostrar publicidade online que atenda aos seus interesses
comerciais e profissionais. Se você se cadastrou em nosso site, podemos enviar e-mails, adaptados
para refletir os interesses que você demonstrou durante suas visitas. Funcionam através da
identificação do seu buscador e do equipamento de internet de forma única. Se você os desativar,
continuará a receber publicidade nos sites dos nossos parceiros, mas esta não será direcionada.

Nome do Cookie
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

Domínio
google.com

Descrição
Usado para limitar a
taxa de solicitação.

Tempo
Permanência
Segundos

Instruções para desativar ou gerenciar os Cookies
Caso seja de sua vontade gerenciar os cookies que estão armazenados no seu computador, ou
desativá-los, você pode fazer através das configurações do seu navegador. É importante ressaltar
que isso pode afetar sua experiência de navegação ou até mesmo impedi-lo de usar certos serviços.
Todos os navegadores modernos permitem que você altere suas configurações de cookies para lhe
dar amplo controle sobre se os cookies podem ser definidos ou não. Para obter mais informações,
visite a seção de ajuda do navegador que você usa.
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Aqui estão alguns dos mais populares:
Configurações de cookies no Internet Explorer
Configurações de cookies no Firefox
Configurações de cookies no Chrome
Configurações de cookies no Safari

Nosso contato
Associação Beneficente Santa Teresinha – Hospital Santa Teresinha
CNPJ 86.437.845/0001-64
Endereço: Rua Jacob Batista Uliano 1370, Centro, Braço do Norte - SC

Quando você tiver alguma dúvida sobre como o HST utiliza os cookies, poderá, a qualquer
momento, entrar em contato com nosso Encarregado de dados pessoais (DPO), Juliana Heller, pelo
e-mail lgpd@hospitalsantateresinha.org.br ou através do contato disponibilizado em nosso site

Atualizações desta Política
Quaisquer alterações que possamos fazer em nossa Política de Cookie no futuro serão publicadas
nesta página e, quando apropriado, notificaremos você por e-mail. Convidamos você a visitar nosso
site com frequência para verificar quaisquer atualizações ou alterações nesta Política.
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