
Política de Privacidade e Termo de Uso

Seja bem vindo ao website do Catarinense Pharma! 

Apresentamos nesta página a nossa Política de Privacidade e o Termo de
Uso  do  nosso  website,  bem  como  descrevemos  como  coletamos  e
utilizamos  as  informações  prestadas  pelo  Usuário  através  dos  diversos
meios digitais. 

Solicitamos a leitura das disposições aqui contidas, para sua segurança e
clareza ao navegar em nosso ambiente virtual.

Ao acessar este website, bem como outro produto ou serviço do Catarinense
Pharma  em qualquer  computador,  celular,  tablet  ou  outro  dispositivo,  o
usuário reconhece que leu, entendeu e concordou sem limitações com a
presente  política  e  termo  de  uso,  incluindo  quaisquer  alterações  e
atualizações desta política e do termo.

I. Dados e confidencialidade

O Catarinense Pharma respeita a privacidade dos usuários, todavia, poderá
coletar  informações  pessoais  do  usuário,  as  quais  são  fornecidas
voluntariamente.  Caso  o  usuário  forneça  voluntariamente  informações
pessoais,  tais  como:  nome,  gênero,  e-mail,  nomes,  endereço,  incluindo
dados,  perguntas,  comentários,  sugestões  ou  similares,  isto  é,  todas  as
informações  serão  tratadas  como  não  confidenciais  por  direitos  de
propriedade. Assim, as informações transmitidas ou enviadas pelo usuário
poderão ser usadas pelo Catarinense Pharma ou suas associadas, coligadas
ou controladas com qualquer finalidade, incluindo, mas não se limitando a
reprodução, exibição, transmissão, publicação, radiodifusão e correio.

Ainda em relação a comentários,  sugestões ou similares concedidos pelo
usuário  ao  Catarinense  Pharma,  este  está  liberado  a  utilizar  quaisquer
ideias,  conceitos,  know-how  ou  técnicas  inseridos  na  comunicação
encaminhada pelo usuário através do  website, independente da finalidade,
incluindo,  mas  não  se  limitando  ao   desenvolvimento,  fabricação,
aprimoramento e comercialização de produtos utilizando tais informações.

O  acesso  às  informações  prestadas  voluntariamente  pelo  usuário  são
restritas  aos  empregados  do  Catarinense  Pharma  e  pessoas  autorizadas
para este fim. Caso qualquer dos empregados e/ou pessoas autorizadas se
utilizarem indevidamente das informações, estarão sujeitos às penalidades
do Código de Conduta do Catarinense Pharma.

II. Informação médica 

O presente website pode conter informações gerais relacionadas a várias
enfermidades, além de bem estar e saúde. Tais informações são fornecidas
para  fins  informativos  somente,  e  não  tem  o  condão  de  substituir  a
orientação fornecida por um médico, nutricionista ou outro profissional de



saúde qualificado. O Usuário não deve utilizar a informação contida neste
website para diagnosticar uma enfermidade ou aptidão ou doença.

III. Sites linkados

O presente instrumento não se estende aos sites linkados ao website do
Catarinense  Pharma,  assim,  cada  site  linkado  possui  uma  política  de
privacidade e termo de uso próprio. Logo, não cabe ao Catarinense Pharma
o controle sobre a utilização das informações fornecidas a eles. 

IV. Envio de e-mails

O Usuário  ao  optar  por  receber  e-mails  publicitários  e/ou  outras  ações,
receberá informações de novos produtos, assim como, informações sobre
saúde e bem estar além de campanhas, eventos e pesquisas. Esse serviço
pode ser desativado a qualquer momento pelo Usuário. 

V. Propriedade intelectual

Toda e qualquer informação, seja ela gráfica, de layout, informativo, entre
outras, as quais estão dispostas nesse website pertencem ao Catarinense
Pharma ou a terceiros que cederam seu direito de uso.

Com isso, qualquer forma de reutilização, transmissão, cópia ou reprodução
dos materiais aqui presentes será considerada plágio. 

VI. Disposições gerais 

O  uso  do  presente  website  é  oferecido  ao  Usuário  de  forma  gratuita,
todavia,  os  valores referentes à utilização  dos  serviços  necessários  para
acesso à internet, entre outros, são de responsabilidade do Usuário.

O Catarinense Pharma poderá a qualquer momento interromper os serviços
disponíveis no website ou suspender ou restringir o uso no todo ou em parte
por  razões  técnicas,  operacionais,  de  segurança,  motivos  legais  ou
regulamentares.

Cabe  ao  Usuário  notificar  imediatamente  ao  Catarinense  Pharma,  caso
venha a descobrir que tal conteúdo de terceiros possa ser ilegal, incorreto
ou não confiável.

O Usuário  se  compromete  a não utilizar  qualquer  sistema automatizado,
inclusive, mas sem se limitar a "robôs", "spiders" ou "offline readers," que
acessem o website de maneira irregular. É igualmente vedada a coleta de
qualquer informação pessoal dos demais usuários do website.

Fica proibido ao Usuário publicar comentários com a finalidade de distribuir
ou incentivar qualquer ideia e/ou opinião cujo conteúdo:



(a) Incite  e/ou  promova  o  descumprimento  da  lei,  seja  difamatória,
infamante, violenta, degradante, pornográfica, ou, em geral, contrária
a ordem pública;

(b) Incite  e/ou  promova  ações  ou ideias  discriminatórias  em razão  de
raça,  gênero,  orientação sexual,  religião,  crença,  deficiência,  etnia,
nacionalidade ou condição social;

(c) Constitua  comportamento  predatório,  perseguição,  ameaças,
assédios, intimidações ou chantagem a terceiros;

(d) Incite práticas perigosas, de risco ou nocivas à saúde e ao equilíbrio
psíquico;

(e) Viole segredos empresariais de terceiros;
(f) Viole propriedade intelectual ou industrial de terceiros, ou contribua

para tais práticas;
(g) Facilite  a  disseminação  ou  contenha  material  com  vírus,  dados

corrompidos, ou qualquer outro elemento nocivo ou danoso;
(h) Desrespeite a legislação eleitoral e partidária.

O  não  exercício  pelo  Catarinense  Pharma  de  quaisquer  direitos  ou
faculdades  que  lhes  sejam conferidos  por  esta  Política  de  Privacidade  e
Termo de Uso ou pela legislação brasileira, bem como a eventual tolerância
contra infrações ao presente conteúdo, não importará na renúncia aos seus
direitos, novação ou alteração de itens e cláusulas ora dispostos, podendo o
Catarinense Pharma exercê-lo a qualquer momento.

A  Política  de  Privacidade  e  Termo  de  Uso  não  importa  na  criação  de
qualquer vínculo trabalhista, societário, de parceria ou associativo entre o
Catarinense Pharma e o Usuário.

O  Catarinense  Pharma  utiliza  de  todos  os  meios  tecnológicos
economicamente  viáveis  para  garantir  a  segurança  dos Usuários,  apesar
disso, o uso do website não é 100% seguro ou livre de erros.

VII. Legislação aplicável 

Esta Política de Privacidade e Termo de Uso são governados e interpretados
segundo as leis da República Federativa do Brasil e todas as disputas, ações
e outros  assuntos  relacionados  serão determinados  de  acordo  com essa
legislação.

VIII. Entre em contato 

No caso de dúvidas sobre esta Política de Privacidade e Termo de Uso ou
sobre a coleta de informações, utilização e procedimentos de divulgação do
Catarinense  Pharma,  pode  entrar  em  contato  conosco  em:
websitecatarinensepharma@catarinensepharma.com.br


