
Política de Privacidade da Aplicação Night Shift Mobile 

 
Declaração de Compromisso de Privacidade 

Advanced Brain Monitoring, Inc. (ABM) está empenhada em proteger a sua privacidade e em desenvolver tecnologias Night ShiftTM (NS) que fornecem a experiência 

online mais poderosa e segura. Consistente com esse compromisso, a ABM mantém a conformidade com diversos programas regulatórios. Estamos empenhados em 

garantir a conformidade com todos os nossos produtos e serviços, bem como o processamento subjacente de dados pessoais em nome dos nossos clientes. 

• Lei de Portabilidade e Disponibilidade de Seguro Saúde de 1996 (HIPAA) 
• Lei de Tecnologia da Informação em Saúde para Saúde Clínica e Econômica de 2009 (HITECH) 
• O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia (UE) 
• Estruturas de Proteção de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA (Privacy Shield) 

Para obter mais informações sobre a política de conformidade do ABM, aceda ao link do Aviso de Privacidade na parte inferior da página inicial do Portal do Night 

Shift. 

 

Sobre NS Mobile App 

Quando um indivíduo utiliza o NS Mobile App, as informações são partilhadas com o ABM. 

O ABM apenas retém as suas informações pelo tempo necessário e para a finalidade para a qual são processadas. O período de tempo em que retemos as 

informações depende das finalidades para as quais as coletamos e usamos. 

I. Informações que pode fornecer 
A. Informações de registo 

O registo de um dispositivo Night Shift não é necessário para usar o NS Mobile App. No entanto, se um utilizador escolher registar um dispositivo, teremos 

a capacidade de notificá-lo sobre melhorias importantes que podem beneficiar o uso de um dispositivo (por exemplo, relatório, firmware ou melhorias da 

aplicação). 

Para registar um dispositivo no NS Mobile App, o utilizador deve divulgar: 

• Número de série do dispositivo 
• Endereço de e-mail 
• Nome do cliente (opcional) 
Essas informações são armazenadas num campo protegido do nosso banco de dados para fins de assistência técnica. Se um nome de cliente for inserido, 

ele será apresentado no seu (s) relatório (s) NS. 

B. Informações de uso 
As seguintes informações são guardadas num arquivo de dados cada vez que usa o seu Night Shift: 

• Utilização (por exemplo, quantas noites o dispositivo foi usado) 
• Sono (por exemplo, quantas horas o utilizador dormiu) 
• Acordado (por exemplo, quantas horas o utilizador ficou acordado) 
• Posição (por exemplo, quanto tempo o utilizador dormiu de barriga para cima e com que rapidez respondeu ao feedback para evitar a posição) 
• Ronco (por exemplo, o utilizador ressonou e, em caso afirmativo, quão alto) 

C. Informações do relatório 
O principal objetivo de usar aplicação NS Mobile é acompanhar o progresso da terapia gerando relatórios. Cada vez que um relatório é gerado, salvamos 

uma cópia do seu arquivo de dados e do seu relatório num campo protegido do nosso banco de dados para prestar assistência técnica. O Relatório NS do 

telemóvel não contém o seu nome. Os Relatórios NS padrão (que estão disponíveis no Portal do Night Shift) podem ser gerados opcionalmente a partir da 

aplicação NS Mobile e enviados por e-mail para si ou terceiro(s). Os Relatórios NS padrão, conterão o Nome do Cliente inserido quando o dispositivo foi 

registado por meio do portal Night Shift e / ou Night Shift Mobile App. 

D. Informações de conexão 
Quando os nossos serviços são utilizados, o ABM pode armazenar automaticamente certas informações, incluindo informações de dispositivos móveis, 

endereços de protocolo de internet (IP), páginas de referência / saída, data / hora, etc. 

II. Quando podemos partilhar as suas informações 
Não distribuímos ou fornecemos o seu arquivo de dados ou relatórios a terceiros, com as seguintes exceções: 

A. Prestadores de cuidados de saúde: Com a sua aprovação, o seu relatório será partilhado com o seu prestador de cuidados de saúde quando necessário 
para monitorizar a conformidade e / ou eficácia do Night Shift. 

B. Distribuidores: quando aplicável,  o seu arquivo de dados estará acessível ao distribuidor para que ele possa fornecer assistência técnica. 
III. Como podem ser usadas as suas informações 

A ABM e os seus distribuidores usam as suas informações para: 

• Fornecer assistência técnica caso seja encontrado algum problema com um dispositivo, registando ou gerindo um dispositivo ou gerando um relatório 
• Validar a cobertura da garantia. 
• Comunicar com o utilizador, por e-mail, sobre melhorias importantes dos nossos dispositivos e serviços. 
• Monitorizar os tipos e tendências de problemas que ocorrem ao usar o NS Mobile App para uso no desenvolvimento de produtos e melhorias de serviços. 
• Analisar o uso e as tendências para publicar descobertas não identificadas, para fins de marketing de productos, e revistas científicas. 
• Verificar a sua identidade e evitar fraudes ou outras atividades não autorizadas ou ilegais. 

IV. Eliminar das suas informações 
Mediante solicitação e com o seu entendimento de que o suporte técnico e a garantia poderão não esar mais disponíveis, as suas informações pessoais podem 

ser removidas do nosso banco de dados. 

V. Divulgações adicionais de avisos de privacidade 
Para obter mais informações sobre os seus direitos individuais à proteção de dados, as medidas de segurança de dados que adotamos e outras divulgações, 

aceda ao link Aviso de Privacidade na parte inferior da página inicial do Portal Night Shift. 
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