Política de privacidade do WA Notify
Esta política de privacidade se aplica ao app WA Exposure Notifications (Notificações de
Exposição de WA) de monitoramento da COVID-19. Esta é a tecnologia oficial de notificação
de exposição do estado de Washington, criada com a supervisão e o endosso do
Department of Health (Departamento de Saúde) do estado de Washington.

Quais informações coletamos e usamos?
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Para se adaptar à estratégia do Google e da Apple, o WA Exposure Notifications, também
conhecido como WA Notify (Notificações de WA), foi projetado para ter como prioridade
máxima a proteção da privacidade dos usuários. O WA Notify coleta os elementos de dados
a seguir, que não contêm dados que possam identificar você:

Códigos aleatórios
Os códigos aleatórios são compartilhados via Bluetooth entre os smartphones de
usuários do WA Notify quando eles estão próximos.
Eles são gerados pelo smartphone e armazenados nele. O WA Notify não desempenha
essa função.
Eles são usados para possibilitar que o WA Notify e seu smartphone verifiquem a
ocorrência de possíveis exposições à COVID-19.
Os códigos aleatórios são armazenados por, no máximo, 14 dias.
Link de verificação
Se você testar positivo para a COVID-19 e o departamento de saúde pública entrar em
contato, eles perguntarão se você está usando o WA Notify. Se você estiver, eles
fornecerão um link de verificação que você deverá inserir no WA Notify.
Ao clicar no link de verificação, você permite que seus códigos aleatórios sejam
compartilhados para que outros usuários do WA Notify de quem você esteve perto
sejam anonimamente alertados de uma possível exposição.
Você é quem decide se deseja ou não clicar no link de verificação para compartilhar
seus códigos com outros usuários do WA Notify.
Logs de uso
Como ocorre com quase todos os apps ou serviços de internet, o WA Notify gera logs
automaticamente quando você usa o serviço. Esses logs incluem algumas informações
sobre seu smartphone. Usamos essas informações para solucionar problemas do WA
Notify.
Esses logs não incluem códigos aleatórios nem links de verificação e não podem ser
usados para associar qualquer tipo de código a você ou a seu smartphone.
Os logs são automaticamente excluídos 14 dias após serem gerados.
Dados analíticos
Se você optar por habilitar as análises extras, dados agregados limitados serão
compartilhados com o departamento de saúde pública para ajudar a melhorar o app.
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Esses dados incluem estatísticas de uso do app. Eles não incluem informações que
possam ser usadas para identificar você.
Você pode optar por não compartilhar esses dados desligando o compartilhamento de
análises no app.
Por padrão, o WA Notify não coleta dados de localização do seu smartphone nem
coleta ou compartilha informações que possam associar você ou seu smartphone a
códigos aleatórios ou de verificação.

Quando compartilhamos suas informações?
Não coletaremos nem compartilharemos voluntariamente nenhuma das suas informações
com ninguém, a menos que você opte por inserir um link de verificação. Se você fizer isso, o
WA Notify compartilhará seus códigos aleatórios com outros smartphones que tenham
estado próximos ao seu. O link de verificação não pode ser associado a você por alguém que
não tenha acesso ao seu smartphone.

Como protegemos suas informações?

O WA Notify protege os códigos aleatórios utilizando a Exposure Notification Framework

(Estrutura de Notificação de Exposição) do Google e da Apple, que inclui requisitos
bastante específicos sobre como codificar e transferir esses códigos. O WA Notify não
armazena nem gera seus códigos aleatórios. Isso é feito por seu smartphone.

Seus direitos sobre suas informações

Uma vez que não temos como associar um link de verificação ou os logs de uso do app a
você ou a seu smartphone, não podemos fornecer nem excluir com segurança tais
informações, se você assim desejar. Você é quem controla o uso do WA Notify. Seu
smartphone deverá permitir que você desative as notificações de exposição ou que exclua
os logs de exposição armazenados nele a qualquer momento. Além disso, você poderá
desinstalar o WA Notify quando quiser. Se fizer isso, todos os códigos aleatórios
armazenados serão excluídos.

