
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esta política descreve a forma como a Novartis Biociências, S.A. usa os seus dados pessoais 
quando por si disponibilizados ao utilizar e navegar neste website.  
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1. Introdução e Responsável pelo tratamento 
 
O responsável pelo tratamento é a Novartis Biocicências, S.A. (aqui identificada por 
NOVARTIS), com sede na Avenida Professor Vicente Rao, 90, Brooklin Paulista, na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.994.502-
0001-30. 
 
Esta Política de Privacidade descreve a forma como a NOVARTIS coleta, armazena e 
utiliza informação pessoal neste Website. 
 
Através da utilização deste Website o utilizador consente na coleta e uso da informação 
conforme estabelecido nesta Política de Privacidade.  
 
Esta Política de Privacidade está disponível na nossa página principal deste Website, 
assim como em qualquer página do mesmo onde são solicitados dados pessoais. Para 
aceder à Política de Privacidade basta clicar sobre o link disponível para a poder 
consultar.  
 
Em todas as seções deste Website em que sejam solicitados dados pessoais será 
disponibilizada, se necessário, uma explicação adicional sobre as finalidades para as 
quais se utilizarão os dados solicitados.  
 
A presente Política de Privacidade juntamente com qualquer explicação adicional indica 
a forma como a NOVARTIS trata qualquer informação pessoal que o utilizador partilhe 
voluntariamente durante a utilização deste Website.  



 
2. Dados Pessoais e Compromisso com a Privacidade 

 
Na presente Política de Privacidade é utilizado o termo “dados pessoais” relativamente à 
informação, indicada a título exemplificativo e não exaustivo, como o nome, a data de 
nascimento, o e-mail, o endereço, CRM, o número de telefone / telemóvel, o endereço de 
IP, informações que podem ser utilizadas para identificar o utilizador. 
 
Como regra geral a NOVARTIS apenas tratará os dados pessoais do utilizador com o 
consentimento deste. Contudo, a NOVARTIS reserva-se ao direito de, em circunstâncias 
excecionais, realizar tratamentos de dados pessoais adicionais caso esteja perante uma 
obrigação legal ou para apoio a qualquer investigação judicial ou de qualquer autoridade 
competente. 
 
O utilizador do Website compromete-se a transmitir à NOVARTIS apenas informação real 
e verdadeira.  
 
 

3. Utilização dos dados coletados 

A(s) finalidade(s) para que os dados pessoais são recolhidos são identificadas no 
momento da recolha dos dados. A título de exemplo e sem caráter exaustivo é possível 
coletar e tratar os dados do utilizador para lhe oferecer produtos ou serviços, 
disponibilizar-lhe os produtos ou serviços que tenha solicitado, ou entrar em contato 
consigo para outras finalidades legítimas. 

Os dados que nos disponibilize e aqueles que sejam obtidos através da sua relação com 
a NOVARTIS serão incorporados em uma ou mais base de dados da titularidade da 
NOVARTIS e poderão ser tratados para as seguintes finalidades: 

A) Gestão geral: destinados principalmente a finalidades relacionadas com a gestão 
administrativa, manutenção, cumprimento, desenvolvimento, controlo e gestão da sua 
relação com a NOVARTIS, bem como para lhe disponibilizar produtos, serviços ou 
informações de natureza promocional ou científica que nos solicite ou que 
consideremos que possam ser do seu interesse; 
 

B) Contato: os seus dados serão utilizados para gerir o seu contato com a NOVARTIS, 
quer seja para uma consulta específica ou por qualquer outro motivo, como por 
exemplo, quando nos contata através de algum dos contatos disponibilizados nos 
nossos Websites para reportar uma reação adversa ou apresentar uma reclamação 
técnica; 

 
C) Registo: a maioria dos nossos serviços não exige nenhum tipo de registo, o que 

permite que possa navegar neste Website sem se identificar. Contudo, para a 
prestação de alguns serviços será necessário registar-se e os seus dados serão 
utilizados para a finalidade de gerir o seu registo e permitir-lhe acesso a uma área 
reservada do Website. Para efeitos de registo deverá completar os campos 
assinalados (alguns são de preenchimento obrigatório outros opcionais), completar o 
procedimento de registo definido em cada caso, facultar um nome de usuário e senha 
de acesso, a qual se obriga a manter confidencial e a não disponibilizar a terceiros. 



Nestas situações se decidir não disponibilizar algum dos dados pessoais solicitados 
não será possível aceder às áreas reservadas do webiste nem utilizar os respetivos 
conteúdos; 

 
D) Redes Sociais: pelo presente damos-lhe a conhecer que estamos presentes nas 

redes sociais. O tratamento dos dados das pessoas que sejam ou se tornem 
seguidoras (através de qualquer vínculo que realizem ou ação de conexão através 
das redes sociais) de páginas de redes sociais oficiais da NOVARTIS é regulada pelo 
presente parágrafo, pela Política de Privacidade e os Termos de Uso e Condições e 
demais regras de acesso e uso aplicáveis à rede social em causa. A NOVARTIS 
tratará os seus dados com a finalidade de administrar corretamente a presença na 
rede social em causa, informando o utilizar acerca dos produtos ou serviços da 
NOVARTIS ou de terceiros que possam estar relacionados com a atividade da 
NOVARTIS, bem como para qualquer outra finalidade que as regras aplicáveis à rede 
social possam permitir; 

 
E) Os seus dados poderão ser tratados em cumprimento de obrigações legais ou 

contratuais existentes; 
 

Conservaremos os seus dados de acordo com os requisitos legais aplicáveis. 

4.   Confidencialidade e Segurança da Informação 
 
Comprometemo-nos a não vender, divulgar ou distribuir os seus dados pessoais com 
terceiros, exceto nos caso previstos na presente Política de Privacidade. 

Poderemos transmitir a informação pessoal para as finalidades para as quais partilhou 
connosco a sua informação com outras empresas do Grupo Novartis que aceitem tratar 
os seus dados de acordo com a presente Política de Privacidade e apenas nos termos 
previstos na mesma. 

A NOVARTIS, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros sediados em 
qualquer país do mundo para a prestação de determinados serviços. Por vezes a 
prestação destes serviços implica o acesso, por estes terceiros, aos seus dados pessoais. 
Quando tal acontece a NOVARTIS toma as medidas adequadas para assegurar que os 
terceiros que acedem aos seus dados oferecem as mesmas garantias de proteção de 
dados oferecidas pela NOVARTIS, ficando tal acautelado em contratos a assinar entre a 
NOVARTIS (diretamente ou através de uma empresa do Grupo Novartis) e os terceiros.  

Qualquer terceiro tratará os dados apenas em nome e por conta da NOVARTIS e estará 
obrigado a adotar medidas técnicas e organizacionais de proteção dos dados e a cumprir 
as obrigações aplicáveis à adequabilidade de transferência internacional de dados. 

A NOVARTIS permanece responsável pelos dados que disponibilizar. 

Os seus dados poderão também ser disponibilizados a um terceiro em cumprimento de 
obrigação legal ou contratual, como por exemplo, em cumprimento de ordem judicial ou 
se necessário para apoio numa investigação conduzida por autoridade competente. 
 



Para garantir a segurança e o sigilo de dados pessoais fornecidos à NOVARTIS através 
do cadastro on-line, a mesma utiliza, entre outros, um firewall (sistema de segurança) 
padrão da indústria e proteção por senha. O acesso aos Dados Pessoais coletados fica 
restrito aos funcionários que obrigatoriamente utilizam os dados para disponibilização dos 
serviços e conteúdo disponibilizados por este website, e que receberam treinamento 
adequado para o tratamento correto dos mesmos, observando rigorosamente as normas 
de sigilo aplicáveis. Caso um funcionário venha a transgredir as políticas e procedimento 
da NOVARTIS, o mesmo sofrerá as sanções previstas para tais casos. O cumprimento 
pelos funcionários das políticas e procedimentos da NOVARTIS é periodicamente 
auditado e verificado. Na coleta, processamento e utilização de suas Informações 
Pessoais, a NOVARTIS irá adotar medidas razoáveis para proteger estas Informações 
contra a perda, mau uso, acesso não autorizado, divulgação ou destruição. 
 

5. Direitos dos titulares 

A todo o tempo tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, a solicitar confirmação 
sobre os mesmos, a respectiva retificação se estiverem incorretos, o cancelamento, a 
oposição ou a solicitar a sua eliminação quando, entre outros, não sejam necessários 
para a finalidade para que foram recolhidos. 

Poderá a qualquer momento solicitar-nos que deixemos de entrar em contacto consigo e 
para o efeito solicitamos que nos envie um pedido para deixar de receber futuras 
comunicações eletrónicas para o e-mail sic@novartis.com.br 

Para exercer os seus direitos dirija-se por e-mail para sic@novartis.com.br, identificando-
se expressamente para que possamos localizar os seus dados e dar seguimento ao seu 
pedido. 

Trataremos diligentemente dos seus pedidos, mas alertamos que solicitações de 
eliminação de dados pessoais estarão sujeitas a todas as obrigações legais e éticas ou 
obrigações de retenção impostas à NOVARTIS. 
 
Não será cobrada qualquer taxa para executar a correção, entretanto, para outras 
solicitações a Novartis poderá cobrar uma taxa para cobrir seus custos. 
 

6. Segurança 
 
Com o propósito de garantir a segurança e confidencialidade dos dados pessoais que 
coletamos utilizamos redes de dados protegidas. Durante o tratamento dos seus dados 
pessoais adotamos medidas adequadamente definidas para proteger a sua informação 
de possíveis perdas, uso inadequado, acesso não autorizado, disponibilização, alteração 
ou destruição. Empenhamo-nos para que, de acordo com a tecnologia e estado de 
técnica disponíveis em cada momento, evitar que se produzam perdas, uso inadequado, 
acesso não autorizado, disponibilização, alteração ou destruição de dados. 
 
 

7. Transferências Internacionais de Dados 
 
A NOVARTIS faz parte do Grupo Novartis, grupo internacional de empresas que dispõe 
de bases de dados em diversos países, algumas das quais são geridas por terceiros em 
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nome da empresa local do Grupo Novartis. Por este motivo poderemos transferir os seus 
dados para uma das bases do Grupo situadas fora do Brasil, incluindo-se a possibilidade 
de transferência dos seus dados para países que não oferecem um nível adequado de 
proteção para os seus dados pessoais em comparação com o Brasil. No entanto, o Grupo 
Novartis aderiu e implementou as Normas Corporativas Vinculantes (NCRs), um sistema 
de princípios, regras e ferramentas baseados na legislação Europeia, como parte do 
esforço para assegurar que sejam adotados níveis de efetivos de proteção de dados 
pessoais, em particular em relação à transferência destes dados para fora dos limites da 
AEE (Área Econômica Européia) e Suíça. 
 
Caso nos disponibilize os seus dados, o utilizador consente e tem consciência de que a 
NOVARTIS os poderá comunicar a outras empresas do Grupo Novartis sediadas em 
qualquer parte do mundo para fins administrativos internos e de gestão centralizada de 
processos, cumprindo estas empresas as regras da União Europeia relativas a proteção 
de dados pessoais. 
 
 

8. "Cookies" e etiquetas da Internet e Spams 
 
É possível que coletemos e tratemos informação anónima sobre a sua vista a este 
Website, como algumas das páginas que visitou e algumas pesquisas/buscas realizadas. 
Esta informação anónima será utilizada para melhorar os conteúdos das páginas de 
internet e recolher estatísticas agregadas sobre as pessoas que utilizaram o nosso 
Website, para fins internos, estudos de mercado e para melhorar a apresentação e 
conteúdo no nosso Website. 
 
A NOVARTIS pode coletar e processar informação sobre a sua visita a este Website, tal 
como as páginas visitadas, o website de onde veio e algumas das buscas que realizou. 
Essa informação é usada para nos para ajudar a melhorar o conteúdo do site e compilar 
estatísticas agregadas sobre os utilizadores deste website, para fins internos e de 
pesquisa de mercado. Ao fazer isso, podemos instalar “cookies” que recolhem o nome de 
domínio do utilizador, o seu prestador de serviço de Internet e o seu sistema operativo, 
bem como a data e hora de acesso. Um "cookie" é um pequeno fragmento de informação 
que é enviado ao seu browser e armazenado no disco rígido do seu computador. Os 
“cookies” não danificam o seu computador. Pode configurar o seu browser para notificá-
lo quando receber um "cookie", dessa forma poderá decidir se quer aceitá-lo ou não. 
Contudo, gostaríamos de informá-lo que, se não aceitar, pode não conseguir usar todas 
as funcionalidades do seu browser. Podemos obter os serviços de entidades externas 
para nos ajudar na recolha e processamento das informações descritas na presente 
Seção. 
 
Ocasionalmente, podemos usar neste site etiquetas da Internet (também conhecidas 
como action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs e 1-by-1 GIFs) e “cookies” 
e implementar essas etiquetas/”cookies” através de um parceiro de publicidade ou de 
serviços de análise web, que pode estar localizado e armazenar as respetivas 
informações (incluindo o seu endereço IP) num país estrangeiro. Estas 
etiquetas/”cookies” são colocadas tanto em anúncios online que trazem utilizadores ao 
site como em diferentes páginas do site. Nós utilizamos esta tecnologia para medir as 
respostas dos visitantes aos nossos sites e a efetividade das nossas campanhas 
publicitárias online (incluindo quantas vezes uma página é aberta e que informação é 
consultada), bem como para avaliar a sua utilização deste site. O nosso parceiro de 



serviços analíticos pode coletar dados sobre os visitantes para o nosso e outros sites 
através destas etiqueta/”cookies”, pode elaborar relatórios sobre a atividade do site e 
pode fornecer serviços adicionais que estão relacionados com o uso do site e da Internet. 
Pode ainda fornecer informações a outras entidades, no caso de haver uma exigência 
legal para tal ou caso contratarem outras entidades para processar a informação em seu 
nome. Se necessitar de mais informações sobre etiquetas de Internet e “cookies” 
associados a publicidade online ou para excluir a recolha dessas informações por 
terceiros, visite o site da Network Advertising Initiative 
[http://www.networkadvertising.org/]. 
 
A Novartis não é conivente com a prática de envio de spams. A prática de envio de spams 
pode ser definida como a transmissão de e-mails não solicitados, geralmente de cunho 
comercial, em grandes quantidades e repetidamente a pessoas com as quais o remetente 
não teve qualquer contato prévio ou que declinaram receber as referidas mensagens. Do 
contrário, desde que a Novartis acredite que determinadas informações sobre produtos, 
saúde ou outras informações possam ter importância para o usuário, a mesma reserva o 
direito de passar essa informação ao usuário via e-mail dando, ao mesmo tempo, a opção 
de cancelar esse serviço. 
 

9.   Informação pessoal e menores 
 
A NOVARTIS, desde que tenha conhecimento, não coleta, utiliza ou divulga dados 
pessoais de jovens abaixo de 18 anos sem o consentimento prévio do pai ou responsável 
através de contado direto off-line. A NOVARTIS apresentará ao pai ou responsável (i) 
uma notificação com os tipos específicos de informações pessoais a serem obtidas a 
respeito do menor; e (ii) a oportunidade de fazer objeções a qualquer coleta, uso ou 
armazenamento posterior das referidas informações. A NOVARTIS respeita a legislação 
de nome Children’s Online Privacy Protection Act (Lei de Proteção à Privacidade Infantil 
Online”) vigente nos EUA, bem como leis similares vigente em outros países com o intuito 
de proteger a infância. 
 

10.  Links para outros sites  
 
Esta Política de Privacidade aplica-se apenas a este Website e não a websites de 
terceiros. Poderemos fornecer links para outros websites que acreditamos possam ser de 
interesse para os utilizadores. Não podemos garantir os padrões de privacidade dos 
websites para os quais fornecemos link ou nem somos responsáveis pelo conteúdo dos 
mesmos. 
 
A NOVARTIS ainda não analisou qualquer conteúdo de sites de terceiros que contenham 
links para este website, não sendo responsável pelo conteúdo desses outros websites ou 
quaisquer outros websites que estejam ligados a este. Caso queira efetuar um link do seu 
website para este pode apenas efetuá-lo para a página principal e após obtido o prévio 
consentimento expresso e escrito da NOVARTIS para efeito. 
 
As citações ou utilização de qualquer uma das partes/conteúdos deste website no site de 
terceiros sem o consentimento prévio por escrito da NOVARTIS também são proibidas. 
 

11.  Alterações à Política de Privacidade 
 



Mantemos a nossa política de privacidade atualizada e a mesma é revista 
periodicamente, podendo por isso ser alterada sempre que a NOVARTIS considere 
oportuno e sem prévio aviso. Quaisquer alterações à mesma serão aqui incluídas e a 
nossa intenção é de lhe dar a conhecer tais alterações através deste Website, para que 
disponha sempre de informação completa sobre o tipo de dados que coletamos, a sua 
utilização e em que circunstâncias podem ser disponibilizados.  
 

12. Contate-nos 
 
Se tiver alguma dúvida ou reclamação sobre esta Política de Privacidade  ou se tiver 
interesse em fazer recomendações ou comentários para melhorar a qualidade da nossa 
Política de Privacidade, envie um email para sic@novartis.com.br. 
 
Caso nos disponibilize dados pessoais de um terceiro, declara e garante à NOVARTIS 
que informou previamente esse terceiro dos termos da presente Política de Privacidade 
e que solicitou o consentimento do mesmo. 
 

13. Aceitação 
 
Entendemos que, caso nos disponibilize os seus dados, autoriza-nos expressamente a 
realizar o tratamento dos mesmos de acordo com o disposto nesta Política de 
Privacidade. 
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