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Aviso de Privacidade 
 

Obrigado por visitar o website O Gravidez na Minha Hora, na Ferring, sua privacidade é importante                
para nós e estamos comprometidos em garantir que nossas práticas de proteção de dados sigam as                

normas europeias e nacionais de proteção de dados aplicáveis. 

O Gravidez na minha Hora é um website que visa fornecer informações de conscientização sobre               
fertilidade. Coletaremos seus dados apenas se houver seu consentimento. Os dados coletados serão             
nome e e-mail, para recebimento de newsletter; e dados anônimos de padrão de comportamento de               
usuário via Google Analytics. Este Aviso de Privacidade fornecerá informações sobre como a Ferring              

pode coletar, manter e processar seus dados pessoais, e descreverá as formas pelas quais              
asseguraremos que seus dados pessoais sejam protegidos de acordo com os regulamentos            

aplicáveis.  

Este Aviso de Privacidade aplica-se somente a este website, portanto, se você visitar algum website               

relacionado ou recomendado pela Ferring, favor consultar o Aviso de Privacidade no respectivo             

website. 

- O que são dados pessoais 

- Quem pode ser considerado como um titular de dados 

- Como Ferring pode usar seus dados pessoais 

- Cookies 

- Retenção de dados pessoais 

- Seus direitos 

- Como Ferring pode compartilhar ou transferir seus dados pessoais 

- Links para outros sites 

- Informações de segurança 

- Crianças 

- Modificações 

- Como entrar em contato conosco 

 

O que são dados pessoais  

________________________________________ 

Dados pessoais significam todas as informações que se referem a um indivíduo identificado ou              
identificável. Isto pode incluir nome, endereço, número de telefone, endereço eletrônico ou            

qualquer outra informação que possa ser usada para identificá-lo pessoalmente.  

________________________________________ 

Quem pode ser considerado como um titular de dados 
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________________________________________ 

Um titular de dados é qualquer indivíduo identificado ou identificável sobre quem os dados pessoais               

estão sendo processados. Se você ainda não é um titular de dados da Ferring, pode haver                
oportunidades durante sua visita neste website, onde você fornece dados pessoais voluntariamente            
e, portanto, se torna um titular de dados. Ferring somente coletará seus dados pessoais durante sua                

participação neste website se e quando você os fornecer voluntariamente. 

________________________________________ 

Como Ferring pode usar seus dados pessoais 

________________________________________________  

A Ferring Brasil somente processará seus dados pessoais quando houver uma base legal para fazê-lo,               
e quando for necessário para realizar a finalidade para a qual foram coletados. A base legal para o                  
processamento de seus dados pessoais dependerá da finalidade para a qual os dados foram              

coletados, conforme descrito abaixo: 

● Os dados pessoais podem ser processados se necessário para nossos legítimos interesses em             

perseguir ou cumprir as seguintes finalidades:  
● para responder a uma consulta nas seguintes categorias: mídia; parcerias;          

desenvolvimento de relações comerciais; e quaisquer outras consultas gerais; -          

provendo sempre os dados anônimos 
● para processar e responder a consultas relativas à privacidade de dados e seus direitos              

de privacidade; 
● para enviar newsletter ao e-mail cadastrado com assuntos relacionados a este website; 

● quaisquer outros fins comerciais legítimos, tais como análise de dados, auditoria,           

melhoria dos serviços e expansão de nossas atividades comerciais. 

A Ferring acredita ser necessário processar dados pessoais para os fins mencionados acima com base               
em interesses legítimos para garantir que consultas, solicitações e relatórios sejam processados em             

tempo hábil de acordo com as expectativas dos usuários, políticas e leis aplicáveis, ao mesmo tempo                
em que se considera adequadamente seus direitos. Além disso, você pode obter mais informações              

sobre o teste de equilíbrio de interesses legítimos que a Ferring tem realizado. 

● Dados pessoais podem ser processados quando necessário para cumprir com as leis e             

regulamentos aplicáveis, tais como:  
● para cumprir com as leis dentro ou fora de seu país de residência, 
● para cumprir com um processo legal ou em resposta a uma ordem judicial para produzir               

determinados dados pessoais. 

 

Seus dados pessoais serão usados somente para o propósito específico para o qual foram coletados               
e não serão usados para nenhum outro propósito sem notificá-lo previamente e/ou obter o              

consentimento apropriado. 

________________________________________ 

 

 

Cookies 
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________________________________________ 

Quando você visita este site, os dados sobre seu uso do site podem ser coletados usando o Google                  

Analytics. Esta tecnologia de rastreamento usa cookies para coletar dados agregados sobre o uso e a                
atividade do website, tais como quantos usuários visitam o website e com que frequência. Estes               
dados podem ser compartilhados com o provedor Google e a agência MKT Virtual a fim de melhorar                 

ainda mais nossos serviços web. Nenhum dado pessoal pode ser acessado ou coletado através              
destes cookies. O uso deste tipo de tecnologia deve estar de acordo com os regulamentos de                

proteção de dados aplicáveis e com o atual Regulamento de Privacidade Eletrônica. 

________________________________________ 

Retenção de dados pessoais 

________________________________________ 

Ferring seguirá as ações apropriadas para garantir que seus dados pessoais sejam retidos durante 5               

anos para cumprir as finalidades descritas nesta Nota de Privacidade. Próximo à data de expirar será                
enviado um informativo aos usuários, sobre a renovação do uso dos dados. A Ferring somente reterá                
dados pessoais por um período mais longo se exigido ou permitido por lei ou por regulamentos                

aplicáveis dentro da indústria farmacêutica.  

________________________________________ 

 

Seus direitos 

________________________________________ 

Se e quando coletamos, mantemos e processamos seus dados pessoais, você terá direitos             

específicos como titular dos dados. Ferring dará efeito a esses direitos de acordo com as leis                

europeias e nacionais de proteção de dados aplicáveis. 

● Direito de acesso e retificação: você tem o direito de solicitar uma cópia das informações               
que temos sobre você, bem como o direito de solicitar a correção dos dados pessoais que                

possuímos, se estiverem incorretos. 
● Direito de apagamento e restrição do processamento: você tem o direito de solicitar o              

apagamento de seus dados pessoais ou a restrição do processamento de seus dados             

pessoais. Estes direitos são limitados e se aplicarão somente em determinadas           
circunstâncias e quando não se aplicam isenções. 

● Direito à portabilidade dos dados: você tem o direito de solicitar uma cópia dos dados               

pessoais que possuímos, assim como o direito de solicitar que esses dados sejam             
transferidos para outro controlador. Este direito está sujeito a certas condições e pode não              
se aplicar, por exemplo, se não for permitido por razões de interesse público, ou se não for                 

tecnicamente viável. 
● Direito de objeção: você tem o direito de objeção ao processamento de seus dados pessoais.               

Se os dados forem processados por motivos de interesse público, científicos ou estatísticos,             

você ainda poderá objetar e será nossa responsabilidade demonstrar a legitimidade do            
processamento dos dados. 

● Você tem o direito de entrar em contato ou apresentar uma reclamação à autoridade              

supervisora local de proteção de dados. 
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Se você gostaria de enviar uma solicitação em relação a um direito do titular, por favor, use o                  

Formulário de Contato do Titular de Dados. Responderemos a uma solicitação recebida o mais              

rápido possível.  

________________________________________ 

Como Ferring pode transferir ou compartilhar seus dados pessoais 

________________________________________ 

Seus dados pessoais podem ser transferidos para outros locais fora do território brasileiro em que a                
Ferring mantenha instalações (incluindo filiais da Ferring, parceiros ou agentes), onde existam            

motivos legítimos para tal transferência, como um motivo comercial válido. Tais transferências serão             
protegidas por acordos internacionais internos de transferência de dados, para assegurar que seus             
dados pessoais sejam protegidos de acordo com as leis europeia e nacionais de proteção de dados                

aplicáveis. 

A Ferring poderá, em determinadas circunstâncias, compartilhar seus dados pessoais com terceiros,            
tais como fornecedores, parceiros ou agentes, se necessário para atingir os objetivos notificados, ou              
se tais terceiros estiverem auxiliando a Ferring no processamento dos dados. A Ferring somente              

divulgará dados pessoais sobre você a terceiros nas seguintes circunstâncias: 

● O consentimento relevante foi fornecido por você; 

● quando aplicável, como resultado de um pedido feito por você como titular dos dados 
● onde existe uma base legal para a divulgação dos dados e você foi avisado sobre isso com a                  

devida antecedência. 

● quando formos obrigados a fazê-lo por leis aplicáveis ou como resultado de uma ordem              
judicial; ou 

● onde a Ferring decide vender, comprar, fundir ou reorganizar sua estrutura comercial. 

● A Ferring nunca venderá suas informações a terceiros. 

________________________________________ 

Links para outros sites 

________________________________________ 

Este website pode fornecer links para websites associados ou externos. A Ferring não é responsável               
pelo conteúdo, qualidade, atividades de processamento de dados ou práticas de proteção de dados              
de qualquer outro website. Se você visitar outro website, consulte o aviso de privacidade e as                

configurações de privacidade do respectivo website. 

________________________________________ 

 

 

Informações de segurança 

________________________________________ 

A Ferring mantém uma série de medidas de segurança técnicas e organizacionais apropriadas para              
proteger seus dados pessoais contra acesso não autorizado, uso, divulgação, destruição ou perda             
acidental. Por exemplo, quando apropriado, a Ferring está comprometida com a criptografia,            

Aviso Privacidade de Dados  atualizado em 23/09/2020  

https://ferring.ethicspoint.eu/custom/ferring/forms/data/form_data.asp


5 
 

anonimização ou pseudonimização de dados pessoais, e os dados pessoais serão armazenados com             

segurança em um sistema designado. Nossas políticas e procedimentos internos são projetados para             

priorizar e promover a proteção de dados pessoais. 

Enquanto nossas medidas de segurança de dados são continuamente avaliadas e atualizadas, a             
segurança dos dados transferidos via Internet de um computador ou outro dispositivo não pode ser               

garantida e você é encorajado a tomar medidas para se proteger on-line e contra o uso não                 
autorizado de suas senhas e dispositivos móveis, bem como instalar o firewall apropriado, antivírus e               

proteções anti-spyware para seu computador.  

Uma lista não exaustiva de possíveis incidentes de dados pode incluir,  

● um laptop perdido/roubado  

● um hacker externo  
● um e-mail contendo dados pessoais enviados por engano  
● informações perdidas em trânsito 

● documentos deixados em local inseguro.  

Se você suspeitar de qualquer comprometimento da segurança ou detectar vulnerabilidades, é            

essencial relatar estes incidentes de dados imediatamente, usando o Formulário de contato do             

Titular de dados.  

________________________________________ 

Crianças 

________________________________________ 

A Ferring está empenhada em proteger a privacidade das crianças. Quando os dados pessoais se               
referem a um indivíduo com menos de 18 anos (ou menos se previsto pela legislação nacional                

aplicável), será necessário o consentimento de seu representante legal. A Ferring deverá envidar             
todos os esforços disponíveis e razoáveis para verificar se o consentimento necessário foi obtido em               

tais casos. 

________________________________________ 

Modificações 

________________________________________ 

Qualquer alteração neste Aviso de Privacidade será comunicada neste local. Recomendamos que            

você consulte nosso Aviso de Privacidade ao revisitar nosso website para rever quaisquer mudanças              
e manter-se informado sobre nosso compromisso contínuo de respeitar o direito à privacidade e de               

fornecer o mais alto nível possível de proteção de dados. 

________________________________________ 

Informações de contato 

________________________________________ 

Se você tiver qualquer dúvida ou comentário a respeito deste Aviso de Privacidade ou se desejar                

optar por não participar, favor contatar a Ferring Brasil através do e-mail info.brasil@ferring.com. 
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Caso você deseje: 

- Comunicar um incidente de dados ou suspeita de violação de dados pessoais, 

- Enviar uma solicitação para exercer seus direitos como titular dos dados, ou 

- Entrar em contato com o Responsável Global pela Proteção de Dados para uma consulta geral, 

Por favor, utilize o Formulário de Contato do Titular de Dados, ou 

nos envie uma correspondência para o seguinte endereço: 

(Att.: Data Protection Officer) 

Ferring International Center S.A. 
Chemin De la Vergognausaz 50 

1162 St Prex 
Switzerland 

 

 

Este Aviso de Privacidade foi atualizado pela última vez em 02/12/2020. 
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