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somente para uso interno  
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE - BRASIL 
 

 
Este site (doravante "Site") pertence e é operado pela Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. uma sociedade estabelecida sob as leis de Delaware 
com escritório em à 1001 Route 202, Raritan, NJ 08869, EUA e no Brasil, o Site é gerenciado pela ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO 
BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., ("Ortho Brasil") sociedade limitada, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Av. Doutor Chucri Zaidan, 920, 7º. andar, conjunto 71, CEP: 04583-904. Ortho e Ortho Brasil são co-controladoras de dados coletados 
no Site e em conjunto são denominadas como "Ortho".  
 
Para saber mais sobre a Ortho, sua presença mundial e como contatar nossas afiliadas diretamente, visite nosso site corporativo 
no https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/  
 
A Ortho leva as questões de privacidade e privacidade muito a sério. Como prova de seu compromisso em relação à privacidade, a Ortho 
Brasil definiu esta política ("Política") no âmbito mais amplo de um modelo de gerenciamento de privacidade, para garantir o seu total 
cumprimento como base da cultura da empresa e ilustra como a Ortho trata dados pessoais dos usuários (doravante "usuário", ou "Você") 
de acordo com a Lei No. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - "LGPD"),  com informações claras e transparentes sobre 
como coletamos, usamos, compartilhamos e divulgamos seus dados pessoais, como podem ser acessados, alterados ou excluídos bem 
como descreve os direitos que Você tem em relação aos seus dados pessoais.  
 
Todos os dados pessoais fornecidos por Você, através deste Site, são usados exclusivamente para os objetivos descritos abaixo. 

Quais categorias de dados pessoais a Ortho coleta sobre mim e para quais finalidades a Ortho usa esses dados? 

"Dado Pessoal" significa qualquer informação relativa a Você. A Ortho Brasil  coletará, tratará e utilizará as seguintes categorias e tipos de 
dados pessoais sobre Você, na medida do necessário para as finalidades descritas abaixo: 

 dados de identificação e informações de perfil no recurso Ortho Plus no Site1, tais como seu nome e sobrenome; 

 informações pessoais (no campo perguntas de segurança para registro no Ortho Plus), como a que horas do dia nasceu, qual 
o nome do meio de sua mãe,  nome de solteira da mãe de seu cônjuge dentre outras disponíveis no Site 
(https://cid.orthoclinicaldiagnostics.com/register/profileinfo);  

 dados de contato, como seu telefone, celular, fax e  endereço de e-mail pessoal; 

 informações profissionais, como empresa na qual Você trabalha, profissão, função; 

 dados sobre seu uso dos nossos serviços ou do Site, como se Você nos contatar em relação a algum problema relacionado ao 
nosso serviço no Site, como Você interage com nossos serviços, os logs relacionados a cada sessão, inclusive endereço de IP, data 
e hora do acesso; 

 dados de navegação, Você navega no Site, a Ortho usa determinadas tecnologias (cookies, veja abaixo para obter mais 
informações) que coletam automaticamente determinados elementos informativos relacionadas à forma com a qual o usuário usa 
nossos serviços, como endereço IP ou outro código exclusivo do dispositivo (computador, dispositivo móvel ou outros dispositivos) 
utilizado pelo usuário para navegar no site, data e hora de acesso; identificação como usuário registrado ou não; informações técnicas 
que podem incluir o URL de origem do usuário; informações sobre o navegador;  idioma. Estas informações nos ajudam a melhorar 
continuamente os nossos serviços, bem como monitorar a exatidão das operações do Site e não se destinam a serem associadas 

 
1 O Ortho Plus é o novo recurso online no Site, fornecendo informações sobre o laboratório. O registro não só fornece acesso a ferramentas on-line, como 
treinamento, educação e painéis de desempenho, mas também nos ajuda a Ortho a se comunicar melhor com Você. Além disso, como estamos trabalhando 
para melhorar constantemente nosso site, seu registro fornecerá acesso a outros recursos de suporte que poderão ser disponibilizados no futuro para os 
usuários deste site. 

 
 

https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/
https://cid.orthoclinicaldiagnostics.com/register/profileinfo
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aos dados de identificação do usuário. No entanto, os dados de navegação podem identificá-lo quando comparados com suas 
informações pessoais de identificação. 

Os seus dados pessoais são coletados a partir das seguintes fontes: 

 dados que Você nos fornecer diretamente, ao ou entrar em contato conosco pelos mecanismos de cadastro da seção "contato" 
e/ou Ortho Plus; e 

 informações obtidas mediante sistemas de rastreamento automático ao usar o Site e seus serviços. 

Para quais finalidades a Ortho usa meus dados pessoais? 

 
Premissas: 
 
 A Ortho respeita a privacidade dos visitantes do nosso Site e reconhecemos a necessidade de proteção e controle dos dados que 

Você compartilha conosco. Você pode visitar nosso site sem compartilhar nada sobre Você.  

 Se Você nos contatar e optar por fornecer seus dados pessoais, como seu nome, número de telefone, endereço de e-mail ou 
dados incluídos em sua mensagem para nós, coletaremos e usaremos esses dados pessoais para os fins pelos quais Você os 
enviou, ou seja, para responder a sua consulta ou fornecer as informações que Você solicitou (tais informações podem estar 
relacionadas aos nossos produtos ou serviços e vendas, serviço e suporte, consultas de pedido e cobrança, consultas de mídia, 
dentre outros). 

 Os seus dados pessoais coletados também poderão ser transferidos para um terceiro se o negócio deste site ou parte dele e os 
dados do cliente relacionados a ele forem vendidos, atribuídos ou transferidos, caso em que exigiremos do comprador, titular ou 
cessionário para tratar dados pessoais de acordo com esta Política.  

 Os seus dados pessoais poderão ser divulgados a terceiros se formos obrigados a fazê-lo em razão de uma lei aplicável, ordem 
judicial ou regulação governamental, ou se tal divulgação for de outra forma necessária em apoio a qualquer investigação criminal 
ou legal, proveniente do Brasil ou do exterior. Neste caso, o informaremos, se possível, sobre as entidades públicas com as quais 
fizermos o uso compartilhado de seus dados pessoais. 

 Nós não venderemos, compartilharemos ou, de outra forma, distribuiremos seus dados pessoais a terceiros, exceto conforme 
estabelecido nesta Política. Nós divulgaremos seus dados pessoais para outras empresas do Grupo Ortho pelo mundo que 
concordem em tratá-los de acordo com esta política de privacidade e leis de proteção de dados aplicáveis.  

Os dados pessoais também serão transferidos a terceiros que agem para e em nosso nome, para tratamento adicional, de acordo com a(s) 
finalidade(s) para a(s) qual(is) os dados foram originalmente coletados ou serão legalmente tratados, tais como fornecimento de serviços, 
avaliação da utilidade deste Site, marketing, gerenciamento de dados ou suporte técnico. Esses terceiros têm contratos conosco para 
usarem dados pessoais apenas para os fins acordados e não para venderem ou divulgarem seus dados pessoais a terceiros, exceto 
conforme exigido por lei, permitido por nós ou como estabelecido nesta Política.  

Nós coletaremos e usaremos seus dados pessoais para as seguintes finalidades: 

 Entregar e manter nossos equipamentos, produtos e serviços 
 Estabelecer e manter sua conta e registros de cobrança 
 Fornecer serviços e informações relacionados à conta 
 Prestar atendimento aos clientes 
 Ajudar os clientes com questões ou questões de serviço e suporte técnico 
 Gerenciar e proteger nossas redes de computadores, serviços e usuários 
 Detectar incidentes de segurança, protegendo contra atividades maliciosas, enganosas, fraudulentas ou ilegais e 

processando os responsáveis por essa atividade 
 Autenticar e verificar Você ou confirmar sua identidade 
 Verificar as informações do cliente 
 Processar de Pagamentos 
 Fornecer serviços analíticos 
 Desenvolvimento tecnológico 
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 Desenvolvimento clínico 
 Pesquisa e desenvolvimento de engenharia e fabricação de produtos 
 Fornecimento de educação e treinamento sobre produtos e serviços 
 Auditoria, conformidade regulatória e revisão Legal 
 Comercialização e anúncio de novos produtos e serviços  
 Envio de ofertas de conteúdo e marketing que podem interessar a Você 
 Entrega de conteúdo e ofertas personalizadas para Você 
 Melhorar  e personalizar nossos produtos e serviços 

 

Quais são as bases legais da Ortho para o processamento de seus dados pessoais 

 
A Ortho compreende os interesses, direitos individuais e liberdades que requerem a proteção dos dados pessoais. Nós trataremos seus 
dados pessoais em estrito cumprimento ao disposto na legislação aplicável, especialmente na Lei No. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais ou "LGPD").  

Nossas atividades de tratamento de dados pessoais tem por fundamento uma das bases legais previstas na LGPD, e é o que vamos explicar 
a Você abaixo. 

 Consentimento: Você concordou com o nosso processamento de seus dados pessoais para um ou mais fins específicos, 
conforme definido no aviso individual. O consentimento pode ser revogado a qualquer tempo.  

 Obrigação contratual: Quando Você nos solicita uma providência ou nos contata em relação a produtos da Ortho Brasil, nós 
trataremos seus dados pessoais para executar um contrato ou um procedimento preliminar relacionado a um contrato entre Você 
e a Ortho Brasil, nos termos do artigo 7, V da LGPD. 

 Obrigação legal: caso necessário, a Ortho poderá tratar seus dados pessoais para cumprir a lei e exercer direitos da Ortho ou 
de terceiros, nos termos do artigo 7, II e VI. 

 Legítimo interesse: Nós também trataremos seus dados pessoais com base em nosso legítimo interesse, nos termos do artigo 
7, IX da LGPD. O nosso interesse legítimo é apoiar e promover nossas atividades de venda, e garantir o fornecimento de 
informações completas a usuários sobre produtos e sobre a Ortho Brasil. 

Cookies 

 
As páginas deste Site usam “cookies”.  Um cookie é um arquivo pequeno, geralmente composto de letras e números, que é baixado em um 
computador, quando o usuário faz logon em sites específicos. Os "cookies" permitem que um site reconheça o computador do usuário, 
rastreie sua navegação em várias páginas de determinado site e identifique os usuários que retornam ao site. Os "cookies" não contêm 
informações que identifiquem pessoalmente o usuário, mas as informações pessoais que a Ortho registra do usuário podem ser vinculadas 
a informações mantidas nos "cookies" e extraídas deles. 

Você pode controlar como os sites usam cookies, definindo as configurações de privacidade do seu navegador. Seu navegador pode permitir 
que Você seja notificado quando estiver recebendo um cookie, dando-lhe a chance de aceitá-lo ou não.  Você também pode recusar todos 
os cookies ao desativá-los no seu navegador. Ao não aceitar cookies, alguns recursos no nosso site poderão não funcionar completamente, 
e Você poderá não acessar certas informações neste Site. No entanto, ao continuar a usar o Site sem alterar as configurações, Você 
concorda com o nosso uso de cookies. 
 
Você pode controlar como os sites usam cookies, definindo as configurações de privacidade do seu navegador. A Ortho utiliza os seguintes 
"cookies": 

 Cookies estritamente necessários: Esses cookies são essenciais para realizar uma transação ou solicitação iniciada por Você. 
Esses são o preenchimento de um pedido ou solicitação. 
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 Cookies funcionais: Esses cookies permitem que o site se lembre das escolhas que Você fez para fornecer funcionalidade para 
seu benefício. Por exemplo, os cookies funcionais permitem que o site lembre-se de configurações específicas para Você, como 
sua seleção de país e estado de login persistente, se selecionado por Você, e exiba remessas anteriores, pacotes rastreados e 
outros recursos personalizados 

 Cookies analíticos: Esses cookies nos permitem coletar dados relacionados ao uso do Site, incluindo o conteúdo no qual Você 
clica durante a navegação no Site, a fim de melhorar o desempenho e o design do Site. Esses cookies podem ser fornecidos ao 
nosso fornecedor de ferramentas analíticas terceirizado, mas são usados apenas para fins relacionados ao nosso Site. 

 Cookies de segmentação: Esses cookies lembram informações relacionadas ao uso do site para que possamos fornecer 
informações promocionais e outras informações direcionadas a Você em nosso Site. 

Se Você desejar informações adicionais sobre como usamos cookies em nosso site, veja nossa política de Cookies 
(https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/pt-br/home/cookie-notice-disclosure).  
 
 Habilitando ou desabilitando cookies  

Cada tipo de navegador oferece opções para restringir e excluir cookies. Para obter mais informações sobre como gerenciar cookies, visite 
o link apropriado abaixo. 

 Internet Explorer https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d  

 Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR  
 Firefox https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox  
 Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-

57b9-2a946a29ae09  
 Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pt-BR  
 Safari https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac  

 

Gestão dos dados pessoais 

 
 O fornecimento dos dados pessoais de cadastro do usuário em nosso Site é voluntário e opcional. Os usuários podem decidir 

livremente de não fornecer informações.  

 Ao enviar os dados de cadastro na sessão "contatos" no Site, Você pode concordar, se for de seu interesse, em  receber 
informações sobre produtos, soluções, serviços, marketing e/ou eventos educacionais da Ortho Brasil. A qualquer tempo Você 
pode optar por deixar de receber tais informações ou outras comunicações institucionais da Ortho Brasil ao clicar para deixar de 
receber comunicações de marketing, em link presente em todas as comunicações.  
 

Com quem a Ortho poderá compartilhar meus dados pessoais? 

 
Para atingir as finalidades descritas nesta Política, algumas sociedades poderão ser envolvidas nas atividades de tratamento, e para isso 
a Ortho Brasil  poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros, conforme indicado abaixo. No entanto, nos termos das nossas 
políticas internas, nós limitamos os terceiros que têm acesso aos dados pessoais ao necessário.  

Assim, para as finalidades aqui descritas poderemos compartilhar seus dados pessoais: 

 com empresas do Grupo Ortho no Brasil e no exterior (Anexo I); 

 consultores e empresas de tecnologia e TI autorizados a gerenciar o Site e fornecer os serviços relacionados ao Site, provedores de 
hospedagem e prestadores de serviços de banco de dados; 

 com reguladores, autoridades e outros terceiros, se necessário para cumprimento de obrigação legal ou para exercício de direitos da 
Ortho ou de terceiros; 

https://alnylampolicies.com/pt-br/cookies
https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/pt-br/home/cookie-notice-disclosure
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
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 com operadores. Na medida do necessário para as finalidades de tratamento indicadas nesta Política, a Ortho poderá compartilhar 
seus dados pessoais com terceiros, quer do grupo econômico da Ortho Brasil, quer terceiros independentes, para tratar dados 
pessoais de acordo com nossas instruções específicas, em nome da Ortho ("Operadores"). Os Operadores poderão tratar dados para 
administração de nossa base de dados, suporte a sistemas de TI e suporte às atividades organizacionais da Ortho, e estarão sujeitos 
a obrigações contratuais de implementar medidas técnicas e organizacionais de segurança para proteger os dados pessoais e de 
somente tratar dados de acordo com as instruções da Ortho.    

Além dos casos acima, a Ortho também poderá compartilhar seus dados pessoais com: 

 fornecedores, contratados, consultores e parceiros (prestadores de serviços/prestadores de serviços terceirizados) e poderá 
compartilhar seus dados pessoais com tais prestadores de serviços por meio de acordos e contratos escritos para nos auxiliar na 
oferta e prestação de serviços comerciais. Os acordos escritos limitam explicitamente o uso de seus dados pessoais na medida 
necessária para o desempenho das tarefas que o provedor de serviços realiza para nós. Cada Provedor de Serviços da Ortho é 
obrigado a processar e proteger todos os dados pessoais que recebem de nós ou coletam em nosso nome apenas na forma e 
finalidade acordadas por Você e dirigidas por nós. A Ortho não compartilha seus dados pessoais para fins de marketing, 

 Parceiros terceirizados com os quais oferecemos promoções de marca conjunta ou comercialização conjunta 
 Provedores de serviços que fornecem cartão de crédito e processamento de pagamentos 
 Provedores de serviços que fornecem serviços de pedido, entrega e atendimento 
 Provedores de serviços que fornecem serviços de educação, treinamento e diagnóstico 
 Serviços terceirizados de atendimento ao cliente, entrega de e-mail e mala direta e serviços de auditoria 
 Para terceiros em caso de qualquer reorganização, fusão, venda, joint venture, cessão, transferência ou outra alienação de todo 

ou qualquer parte de nosso negócio, ativos ou ações (incluindo em conexão com qualquer falência ou processo semelhante) 
 Conforme permitido pela lei aplicável, incluindo leis de fora do seu país de residência 
 Para responder a solicitações de autoridades públicas e governamentais, incluindo autoridades públicas e governamentais fora 

do seu país de residência e 
 Para ajuizar ou defender-se em ações judiciais 
 Para manter  e/ou fazer cumprir nossos termos e condições. 
 Provedores de serviços por meio de acordos e contratos escritos e os provedores de serviços que recebem dados pessoais da 

Ortho não têm permissão para compartilhar ou divulgar os Dados Pessoais que podem receber sobre Você. Além disso, a Ortho 
toma medidas adicionais para garantir que os acordos escritos limitem explicitamente o uso de seus dados pessoais para fornecer 
os serviços especificados à Ortho. 

Transferência Internacional de dados  

 
A Ortho é uma empresa global com sede nos Estados Unidos. Como tal, podemos transferir seus dados pessoais para os estados unidos 
e nossas afiliadas e subsidiárias nas seguintes regiões: 

 América do Norte (por exemplo, Estados Unidos, Canadá) 
 América Latina (por exemplo, Brasil, Colômbia, México) 
 Europa, Oriente Médio e África (por exemplo, Reino Unido, Itália, Alemanha) 
 Ásia-Pacífico (por exemplo, Austrália, Índia, Coreia do Sul) 
 China 
 Japão 

 

Também transferimos seus dados pessoais para nossos provedores de serviços terceirizados e nossos parceiros terceirizados localizados 
em diferentes países, como o Brasil. Esses países podem mudar de tempos em tempos e a Ortho pode fornecer aos seus clientes e a 
outros uma lista atualizada mediante solicitação por email:  privacy@orthoclinicaldiagnostics.com.  

Transferimos informações para operar com eficiência, melhorar o desempenho e para proteger os dados para a continuidade dos negócios 
e para fins de recuperação de desastres. Processamos seus dados pessoais para cumprir os compromissos desta Política e em 
conformidade com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. 

 

mailto:privacy@orthoclinicaldiagnostics.com
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Para usuários e clientes do site cujo uso do site e produtos da ORTHO resulta na transferência de Dados Pessoais para além do país de 
origem, fazemos isso em conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Avaliamos os riscos associados à transferência de 
Dados Pessoais para entidades localizadas em jurisdições que não possuem o "nível adequado de proteção de dados", conforme 
determinado por um órgão regulador (por exemplo, a Comissão Europeia). Nestes casos, a Ortho usará contratos que incluem Cláusulas 
Contratuais Padrão (SCCs) aprovadas conforme disponível e / ou consentimento do indivíduo. A ORTHO preparou e mantém Acordos de 
Processamento de Dados (DPAs) que incluem os SCCs necessários conforme aplicável. 

Colocamos em prática  as medidas técnicas e organizacionais adequadas para manter seus dados pessoais protegidos. Alguns dos terceiros 
e sociedades do grupo Ortho que têm acesso aos dados pessoais podem estar localizados em outros países ou podem tratar dados fora 
do Brasil. O nível de proteção de dados no outro país pode não ser equivalente ao nível de proteção no Brasil.  

 "Transferência" inclui todos os casos em que Ortho toma medidas para disponibilizar dados pessoais a um terceiro localizado em 
outro país ou onde um terceiro de outra forma obtém acesso a tais dados pessoais por meio da infraestrutura de TI da Ortho 
(sistemas e aplicativos). 

 Nós transferimos os seus dados pessoais que coletamos a terceiros ou dentro da Ortho (para outras afiliadas Ortho pelo mundo). 
Tais transferências de dados incluem dados pessoais para países outros que o país em que esses dados foram originalmente 
coletados.  

 
 Quando transferimos seus dados pessoais para outros países, tomamos as medidas apropriadas para assegurar a proteção de 

seus dados pessoais de acordo com esta Política e todas as leis de proteção de dados aplicáveis. Nós fazemos isso, por exemplo, 
por meio contratual, celebrando contratos de transferência internacional de dados pessoais nos moldes das cláusulas-padrão, 
sempre em cumprimento ao disposto na LGPD. 

 Em particular, asseguramos que terceiros que recebem dados pessoais da Ortho estejam contratualmente obrigados a cumprir 
as leis de proteção de dados aplicáveis e as políticas internas de privacidade e compliance da Ortho, incluindo esta Política. Nós 
também asseguramos que as pessoas autorizadas que manipulem dados pessoais sejam treinadas apropriadamente e estejam 
comprometidas contratualmente com os princípios estabelecidos pela legislação brasileira e o dever de confidencialidade. 

 
 Quando ocorrem transferências transfronteiriças de dados, garantimos que exista um nível adequado de proteção de dados no 

país destinatário, executando com terceiros disposições contratuais adequadas para transferências de dados transfronteiriças 
para países terceiros para controladores ou operadores, conforme aplicável. 

 
 A Ortho somente transferirá seus dados pessoais para países que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD") decidiu 

ter um nível de proteção adequada. Se eventualmente for necessário realizar uma transferência de dados para um país ou para 
uma empresa estrangeira sem as salvaguardas indicadas nesta política de privacidade, então a Ortho buscará adotar as medidas 
efetivas para garantir que todos os destinatários dos dados pessoais implementem um nível adequado de proteção de dados e 
obterá as proteções contratuais adequadas para que seus dados pessoais sejam adequadamente protegidos, em conformidade 
com as leis de proteção de dados aplicáveis no Brasil e as políticas da Ortho. Caso isso não seja possível, iremos obter seu 
consentimento expresso, indicando o caráter internacional da operação e distinguindo sua finalidade, nos termos da legislação 
aplicável. 

 
Transferências de dados pessoais para fora do brasil (aplicável apenas ao brasil): 

 Na medida em que a Ortho é controladora de seus dados pessoais e Você reside no Brasil ou seus dados foram coletados no 
Brasil, observe o seguinte: podemos transmitir alguns de seus dados pessoais a uma organização internacional ou a um país 
onde as leis de proteção de dados podem não fornecer um nível de proteção equivalente às leis de sua jurisdição.  

 Para realizar a transferência de dados pessoais para um país fora do âmbito das leis e regulamentos de proteção de dados 
aplicáveis, a Ortho deve, em primeiro lugar, distinguir entre (a) Países com proteção adequada e (b) Países sem proteção 
adequada e subsequentemente implementar procedimentos para cumprir uma das condições alternativas para uma transferência 
legal, como mencionamos acima.  

Por quanto tempo a Ortho vai manter meus dados pessoais? 

 
A Ortho trata seus dados pessoais apenas para os fins descritos nesta Política. A Ortho também tratará os dados até o prazo prescricional 
previsto na legislação aplicável para possíveis ações relativas aos dados.  
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A Ortho retém seus dados pessoais pelo período necessário para:  
 
 Cumprir com o consentimento individual  
 Cumprir os requisitos obrigatórios de retenção de registros ou guarda de documentos  
 Cumprir as obrigações legais, como manter listas de exclusão  
 Cumprir os objetivos, direitos e obrigações desta Política 
 Resolver disputas judiciais 
 Atingir as necessidades comerciais genuínas da Ortho 
 Atingir os interesses legítimos da Otho para coletar os dados pessoais. 

 
Os dados pessoais são mantidos e eliminados de acordo com a política de retenção da Ortho, na medida em que forem necessários para 
as finalidades de tratamento, e devem ser excluídos:  
 
(i) assim que chegue ao fim a razão de sua utilização; ou  
(ii) se o prazo for determinado pela lei.  
 
As informações dos usuários são tratadas nas instalações da Ortho, de suas afiliadas e nos locais onde os servidores estão localizados. 
Para maiores informações, entre em contato com a Ortho mediante os canais indicados abaixo.   
 
Excluímos dados pessoais usando protocolos de segurança de informações apropriados para que não possam ser reconstruídos ou lidos 
quando não tiverem mais uma base legal ou legítima para reter dados pessoais. Mediante solicitação, e respeitadas as exceções previstas 
na legislação aplicável, nós eliminaremos os seus dados pessoais de nossa base de dados ou os tornaremos anônimos. Para isso, 
basta  enviar um e-mail para privacy@orthoclinicaldiagnostics.com ou conforme especificado na seção “Quem eu posso contatar em relação 
a este assunto” abaixo. 
 
 

Dados de usuários menores de idade 

 
Estamos comprometidos em proteger a privacidade de menores de idade. Este Site não se destina a menores de 18 anos e a Ortho não 
coleta suas informações pessoais intencionalmente. 
 
Se qualquer informação sobre menores de idade for armazenada involuntariamente no Site, a Ortho Brasil providenciará a eliminação em 
tempo hábil, a pedido dos usuários e se formos informados de que um usuário deste Site, menor de 18 anos, forneceu dados pessoais e/ou 
dados pessoais relacionados à saúde, ou que um profissional de saúde forneceu dados pessoais sobre um paciente identificado como 
menor de 18 anos, sem o consentimento dado ou autorizado pelo detentor de responsabilidade parental sobre tal menor, nós prontamente, 
mediante notificação ou solicitação pertinente, excluiremos tais dados pessoais de acordo com nossa política de exclusão. 

Segurança 

 
Embora a Ortho não possa garantir que as medidas de segurança adotadas são completamente imunes a falhas ou ataques de terceiros, 
a Ortho adotará medidas técnicas e organizacionais de segurança para proteger as informações dos usuários contra acessos ou utilizações 
não autorizadas. 
 
A Ortho tomou medidas razoáveis para assegurar que as medidas de segurança técnica e organizacional apropriadas sejam implementadas 
não apenas pela Ortho, mas também pelos operadores de dados que atuam para e em seu nome garantam a segurança do tratamento de 
seus dados pessoais em geral. 

 Nas atividades aqui descritas, a Ortho toma decisões unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais?  

 
Não, a Ortho não toma decisões unicamente com base no tratamento automatizado de seus dados pessoais nas atividades descritas nesta 
Política. 

mailto:privacy@orthoclinicaldiagnostics.com
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Seus direitos - quais direitos eu tenho em relação aos meus dados pessoais? 

 
Todo titular de dados pessoais têm direitos em relação aos dados pessoais, nos termos da legislação aplicável. Tais direitos devem ser 
exercidos de forma a proteger também os segredos industriais e comerciais da Ortho Brasil  e de terceiros, bem como direitos fundamentais 
de terceiros. De acordo com a LGPD, Você tem os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais com outras empresas do grupo 
Ortho Brasil, para gestão das atividades e governança do Grupo Ortho: 

(i) Direito de confirmação de tratamento e direito de acesso 

Você tem o direito de obter a confirmação da existência da atividade de tratamento de seus dados pessoais. Caso a Ortho Brasil  
trate seus dados pessoais, Você tem o direito de acesso, ou seja de obter uma declaração simplificada ou completa sobre as 
categorias dos dados pessoais tratados, a origem dos dados e as finalidades do tratamento. Caso haja tratamento de seus dados 
pessoais com base no seu consentimento, ou em um contrato firmado entre Você e a Ortho Brasil, Você também tem o direito de 
obter cópia integral dos dados pessoais que sejam tratados com base no consentimento ou no contrato.  

(ii) Direito de correção 

Você tem o direito de solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados sobre Você.  

(iii) Direito à anonimização, bloqueio ou eliminação 

Em determinados casos, quando os seus dados pessoais forem desnecessários, excessivos ou forem tratados em 
desconformidade com a LGPD, Você tem o direito de solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação desses dados.  

(iv) Direito à portabilidade de dados 

Em determinados casos, conforme definido e na medida do exigido pela ANPD, e sempre respeitados os segredos comerciais e 
industriais da Ortho Brasil , Você tem o direito à portabilidade dos seus dados pessoais a outra sociedade. 

(v) Direito à eliminação 

Nos casos em que seus dados forem tratados com base em seu consentimento, Você tem o direito de solicitar a eliminação de 
tais dados pessoais, ressalvadas as hipóteses em que a Ortho Brasil  tem o direito de reter os dados nos termos da LGPD.  

(vi) Direito à informação sobre uso compartilhado de dados 

Você tem o direito a obter informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais a Ortho Brasil  realizou uso 
compartilhado de seus dados pessoais. 

(vii) Direito à recusa e à revogação do consentimento 

Todas as vezes em que solicitarmos seu consentimento para tratar seus dados pessoais, Você tem o direito de recusar o 
consentimento. Nós sempre o(a) informaremos sobre este direito, e sobre as consequências caso prefira não dar consentimento 
para uma atividade de tratamento.  

Além disso, toda vez que Você consentir com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica, Você poderá 
revogar o seu consentimento a qualquer tempo, ficando convalidadas todas as atividades de tratamento realizadas até a data da 
revogação. 

(viii) Direito de peticionar perante a ANPD 

Você tem o direito de peticionar contra a Ortho Brasil  perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD em relação 
aos seus dados pessoais. 

(ix) Direito de se opor a tratamento ilegal 

Você tem o direito de se opor a qualquer atividade de tratamento de seus dados pessoais que viole o disposto na LGPD. 
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Você também tem o direito de se opor ao nosso tratamento de seus dados pessoais, quando tal tratamento não for baseado em 
seu consentimento, no caso de não cumprirmos as leis de proteção de dados aplicáveis. Você poderá entrar em contato conosco 
para exercer esses direitos a qualquer momento, entrando em contato com o e-mail privacy@orthoclinicaldiagnostics.com Se 
decidirmos não atender a sua solicitação, explicaremos os motivos de nossa recusa. 

(x) Direito de revisão de decisões unicamente baseadas em tratamento automatizado 

Você tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados 
pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e 
de crédito ou os aspectos de sua personalidade. 

(xi) Confirmação de Tratamento de Informações Pessoais ou Solicitações de Acesso 

Observadas determinadas exceções, Você tem o direito de solicitar cópias ou confirmação do tratamento dos dados pessoais que 
a Ortho Brasil possa ter sobre Você. De acordo com a LGPD, a Ortho Brasil procurará responder a essas solicitações no prazo 
de 15 (quinze) dias.  

Para exercer qualquer desses direitos, por favor entre em contato conosco conforme indicado no item abaixo (Quem eu posso contatar 
em relação a este assunto?).  

Quem eu posso contatar em relação a este assunto? 

 
Se Você tiver qualquer dúvida, questão ou preocupação em relação a esta Política, ou se Você quiser exercer seus direitos como titular de 
direitos, obter informações sobre a identidade do Encarregado da Ortho Brasil, Você poderá entrar em contato com o Encarregado da Ortho 
Brasil.  

Entre em contato através dos seguintes endereços: 

- e-mail: privacy@orthoclinicaldiagnostics.com  

- Ortho Clinical Diagnostics, Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 -Tower I – 7th floor, 04583-904 – São Paulo-SP, Brazil] 

 
Atualização da Política de Privacidade 

 
A Ortho pode, a qualquer momento, revisar esta Política ao atualizar esta publicação. Se fizermos revisões desta Política, atualizaremos a 
data no topo da mesma.  
 
Continuaremos a usar e/ou divulgar dados pessoais de acordo com a Política em vigor no momento em que os dados forem coletados, a 
menos que Você tenha concordado em ter uma versão atualizada da Política aplicável aos dados coletados, enquanto uma versão anterior 
de nossa política estava em vigor.   
 

Caso sejam feitas alterações relevantes que ensejem autorizações ou o consentimento dos usuários, iremos publicar quais alterações foram 
feitas e solicitar a sua autorização ou consentimento, quando necessário. 

 

*  *   * 

 

 

[Data da última atualização: 29 de julho de 2021 

] 

mailto:privacy@orthoclinicaldiagnostics.com
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ANEXO I 

Empresas do Grupo Ortho  

 

Abaixo encontra-se a relação das empresas do Grupo Ortho no Brasil e exterior para os fins deste Aviso de Privacidade de Candidatos 
(filiais dessas empresas também devem ser consideradas para fins dessa política): 
 

I. no Brasil 

 
• ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., ("Ortho Brasil") sociedade limitada, com sede 
no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Doutor Chucri Zaidan, 920, 7º. andar, conjunto 71, CEP: 04583-904. Ortho e Ortho 
Brasil são co-controladoras de dados coletados no Site e em conjunto são denominadas como "Ortho". [razão social] com sede na 
[endereço], registrada sob CNPJ/ME nº 21.921.393/0001-46 

 

 

II. no exterior 

 
• Ortho Clincal Diagnostics, 1001 Route 202, Raritan, NJ 08869, EUA.  


	Este site (doravante "Site") pertence e é operado pela Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. uma sociedade estabelecida sob as leis de Delaware com escritório em à 1001 Route 202, Raritan, NJ 08869, EUA e no Brasil, o Site é gerenciado pela ORTHO CLINICAL ...
	Para saber mais sobre a Ortho, sua presença mundial e como contatar nossas afiliadas diretamente, visite nosso site corporativo no https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/

