POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este site é de propriedade e administrado pela BIOTERA e se compromete em proteger
e respeitar sua privacidade.
Os nossos produtos e serviços tem por objetivo atender os nossos clientes, bem como
manter os nossos fornecedores qualificados, sempre com respeito às informações
obtidas pelo nosso site.
Os dados dos nossos clientes e pessoas físicas tem por objetivo conhecê-los melhor,
atendê-los rapidamente, compreender as necessidades, tudo para oferecer as melhores
condições.
Resguardamos os dados dos nossos funcionários, especialmente nas questões de
segurança e saúde ocupacional, treinamentos e avaliações em favor do bem estar deles.

Os dados dos nossos fornecedores e das pessoas físicas para qualificação (classificação
de fornecedores) dos nossos produtos e serviços, competência técnica e outras
habilidades.

As nossas ferramentas tecnológicas são dotadas de segurança pela nossa equipe de
Tecnologia da Informação, a fim de garantir a segurança dos dados principalmente das
pessoas e medidas de prevenção contra vazamento de informações.

Observamos a boa-fé no tratamento de dados e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos
e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma
incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular,
de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de
suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não
excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e
a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e
atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade
de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente
acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento,
observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do
tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins
discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de
medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de
proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas

As nossas bases legais para tratamento são constituídas de:

I - fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III - quando houver a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre
que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,
esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem)
;

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de
terceiro, exceto no caso de prevalecer em direitos e liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Também usamos os dados para operar nossos negócios, incluindo a análise de nosso
desempenho, o cumprimento de nossas obrigações legais, o desenvolvimento de nossa
força de trabalho e a realização de pesquisas.
As informações referentes à propriedade intelectual são protegidas na forma da lei.

ENDEREÇO DE IP
Nós podemos coletar informação sobre o seu computador, onde estiver disponível seu
endereço de IP, sistema operacional e tipo de navegador, para administração do sistema
e para registrar informação adicional para nossos anunciantes. Isto é um levantamento
estatístico sobre as atividades e os padrões de navegação de nossos usuários e não
identifica nenhum indivíduo.

COOKIES
Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de
navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você
concorda com tal monitoramento.

ONDE NÓS ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
As informações que coletamos de você podem ser transferidas, armazenadas e / ou
processadas em um destino fora do Brasil. Ao enviar seus dados pessoais, você
concorda com esta transferência, armazenamento ou processamento.

SEGURANÇA
A transferência, armazenamento ou processamento de informação pessoal coletada por
este site é protegida por medidas técnicas atuais comuns. Infelizmente, a transmissão de
informação via internet não é completamente segura. Ainda que nós façamos o nosso

melhor para proteger sua informação pessoal, nós não podemos garantir a segurança dos
seus dados transmitidos ao nosso site, pois qualquer transmissão tem seus riscos
próprios. Uma vez recebida a sua informação, nós usaremos os procedimentos mais
restritos e recursos de segurança para tentar prevenir o acesso não autorizado.
A divulgação, compartilhamento dos dados pessoais serão nos termos da lei e por força
de autoridade legal.

SITES DE TERCEIROS
Nosso site pode, ocasionalmente, conter links para e de sites de redes parceiras,
anunciantes e afiliados. Se você acessar qualquer um desses sites, solicitamos que
observem políticas de privacidade deles, o que não nos vincula quaisquer
responsabilidades ou obrigação por estas políticas. Desta forma pedimos a sua atenção
para conferir tais políticas antes de submeter qualquer dado pessoal nestes sites.

ACESSO À INFORMAÇÃO
Baseado nesta Política de Privacidade, você tem o direito de saber se nós guardamos
informação sobre você e, se sim, ter acesso a essa informação e solicitar correções se as
mesmas forem imprecisas. Você também tem o direito de apagar a sua informação
pessoal ou bloqueá-la se qualquer processamento feito com ela seja uma violação da
legislação de privacidade aplicável.

PERÍODO DE RETENÇÃO
Nós não retemos os dados obtidos pelo nosso site por um período mais longo que o
necessário para atingir os objetivos para os quais eles foram coletados, ou mais longo
que o permitido por lei.

MUDANÇAS NA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Qualquer mudança que nós fizermos em nossa política de privacidade, ela será
publicada na nossa página.

CONTATO
Dúvidas, comentários e solicitações a respeito desta política de privacidade são bemvindos e deverão ser encaminhadas ao email biotera@biotera.com.br

