POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Data de entrada em vigor desta Política de Privacidade: 1º de Janeiro de 2017
Data da última atualização: Janeiro de 2017

IMPORTANTE: REVISE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
INFORMAÇÃO PESSOAL PARA A MEAD JOHNSON.

ANTES

DE

ENVIAR

QUALQUER

AO CLICAR NO BOTÃO “EU CONCORDO” OU MARCAR A CAIXA DE SELEÇÃO, VOCÊ
RECONHECE E CONCORDA QUE LEU, ENTENDEU E CONCORDA COM OS TERMOS DESTA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ASSIM, VOCÊ CONSENTE COM A COLETA, O USO, O TRATAMENTO, O
ARMAZENAMENTO, A TRANSFERÊNCIA E A DIVULGAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS PARA
OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO DA MEAD JOHNSON QUE ESTEJAM FORA DO BRASIL E/OU
PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS À MEAD JOHNSON, CONFORME DESCRITO
NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
1.

Escopo desta Política de Privacidade

A Mead Johnson Nutrition do Brasil Ltda., proprietária da marca Sustagen, bem como suas
subsidiárias e afiliadas (coletivamente, “MEAD JOHNSON”) estão comprometidas em respeitar e
proteger a sua privacidade. Esta política de privacidade (“Política de Privacidade”) se aplica a
todos os Dados Pessoais (conforme definido abaixo) coletados pela MEAD JOHNSON ou
fornecidos por você através do site www.sustagen.com.br (“Site”).
2.

Dados Pessoais

“Dados Pessoais” são dados e informações que identificam você pessoalmente ou que possam
ser usadas de alguma forma para identificar você, sozinhos ou em conjunto com outros dados
e informações que nos são disponibilizados, e que você fornece à MEAD JOHNSON ou são
coletados através do Site, tais como:












Nome
Sobrenome
CPF
Número de Registro no Conselho Regional
Data de nascimento
Endereço completo
Telefone
Celular
Fax
E-mail
Endereço IP, data e horário de cada acesso

Para proteger a sua privacidade, você não deve enviar à MEAD JOHNSON qualquer
informação que não seja especificamente solicitada.
Quando você nos fornecer Dados Pessoais de terceiro, você declara e garante que você tem
o consentimento desse terceiro para fornecer esses Dados Pessoais à MEAD JOHNSON.
3.

Cookies

A MEAD JOHNSON coleta informações que normalmente não são pessoalmente identificáveis,
através do uso de cookies. “Cookies” são pequenos arquivos de texto que são armazenados no
navegador do seu computador e que podem ser usados, dentre outras coisas, para facilitar
sua navegação no Site.
Caso você não queria receber cookies ou caso deseje gerenciar quando aceitar cookies em
geral, você poderá configurar seu navegador para rejeitar cookies e alertá-lo quando um
cookie for colocado em seu computador. Apesar da sua aceitação dos cookies do Site não ser
necessária, se você configurar seu navegador para rejeitar cookies, determinadas
funcionalidades do Site podem ser prejudicadas.
4.

Uso dos seus Dados Pessoais

A MEAD JOHNSON pode utilizar seus Dados Pessoais coletados para as seguintes finalidades:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Entrar em contato com você, nos casos em que você tenha solicitado informações ou
comunicação, incluindo conversa com especialistas;
Enviar informações administrativas, como, por exemplo, atualizações dos termos da
Política de Privacidade;
Determinar o país em que você está localizado para fins de conformidade com leis,
regras e regulamentos aplicáveis;
Ajudar a verificar se seus Dados Pessoais existentes na base de dados da MEAD
JOHNSON estão precisos e completos;
Fornecer informações sobre atualizações e aprimoramentos de produtos e serviços da
MEAD JOHNSON, ofertas especiais, promoções, eventos, benefícios, pesquisas, boletins
informativos e outras informações, seja em nome da MEAD JOHNSON ou, em alguns
casos, em nome de um parceiro, desde que você tenha consentido em recebê-lo;
Empreender quaisquer outras atividades promocionais, caso você tenha concordado
com tais atividades promocionais;
Garantir que o Site funcione adequadamente;
Conforme exigido pela lei aplicável.

A MEAD JOHNSON manterá seus Dados Pessoais somente pelo período de tempo necessário
para os fins para os quais foram originalmente coletados (ou para aqueles que você consentiu
posteriormente) e de acordo com nessa Política de Privacidade e/ou conforme exigido ou
permitido pela lei aplicável, e excluirá com segurança seus Dados Pessoais posteriormente.
5.

Transferências internacionais e para terceiros

A MEAD JOHNSON poderá, de tempos em tempos, transferir seus Dados Pessoais para suas
subsidiárias, filiais ou outras empresas pertencentes ao grupo da MEAD JOHNSON, tanto no Brasil,
quanto no exterior. Além disso, em determinadas ocasiões, seus Dados Pessoais precisarão ser
transferidos para terceiros, prestadores de serviço contratados pela MEAD JOHNSON (tanto no
Brasil, quanto no exterior), para que estes auxiliem a MEAD JOHNSON em determinadas
atividades para os usos listados acima em “Usos dos seus Dados Pessoais”, ou para outras
finalidades permitidas ou requeridas pela legislação aplicável.
Os contratos da MEAD JOHNSON com esses terceiros, contém disposições de
confidencialidade, nível de proteção e segurança, e restrições de uso de quaisquer Dados
Pessoais para quaisquer outras finalidades que não aquelas para as quais você expressamente
consentiu. Seus Dados Pessoais serão tratados, armazenados, transferidos e divulgados em
conformidade com a legislação aplicável.

6.

Segurança de dados

A MEAD JOHNSON utiliza medidas de segurança padrão da indústria para proteger os Dados
Pessoais sob nosso controle contra qualquer perda, uso ou divulgação indevidos, ou alteração.
Caso você tenha qualquer motivo para acreditar que a sua interação com a MEAD JOHNSON
não é mais segura (por exemplo, caso você acredite que a segurança de qualquer conta que
você tenha conosco esteja comprometida), por favor, nos informe imediatamente do
problema ao nos contatar de acordo com a cláusula “Como entrar em contato”.
7.

Acessando e corrigindo seus Dados Pessoais

A MEAD JOHNSON busca garantir que seus Dados Pessoais contidos nas nossas bases de dados
sejam precisos, corretos e atualizados para os fins para os quais foram coletados. Fornecemos
meios para você acessar seus Dados Pessoais, de forma que você possa corrigir imprecisões
e/ou atualizar seus Dados Pessoais.
Caso queira acessar, rever, corrigir ou alterar seus Dados Pessoais, entre em contato com a
MEAD JOHNSON através de uma das opções listadas em “Como entrar em contato” abaixo.
Na sua solicitação, por favor, esclareça de forma precisa quais dados ou informações deseja
acessar, rever, corrigir ou alterar.
Em muitos casos, forneceremos o acesso que você precisa para rever, corrigir ou alterar seus
Dados Pessoais. A MEAD JOHNSON tomará medidas razoáveis para verificar sua identidade
antes de conceder acesso ou permitir que você reveja ou faça correções ou alterações. A
MEAD JOHNSON se reserva o direito, entretanto, de limitar ou negar sua solicitação, na medida
em não seja possível verificar sua identidade, ou em caso de qualquer obrigação legar de
guarda de determinados dados ou informações.
A MEAD JOHNSON procurará responder as suas solicitações no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e
comunicará a(s) alteração(ões) aos eventuais destinatários das informações incorretas.
8.

Suas opções de consentimento

A MEAD JOHNSON respeita seu direito de opção sobre a maneira como coletamos, usamos,
tratamos, armazenamos, transferimos e divulgamos seus Dados Pessoais.
Você poderá revogar ou alterar seu consentimento a qualquer momento, através de uma das
opções listadas em “Como entrar em contato” abaixo. Na sua solicitação, por favor, esclareça
de forma precisa quais consentimentos está revogando ou alterando.
Note, contudo, que caso você revogue ou altere o seu consentimento referente a
determinados Dados Pessoais, a MEAD JOHNSON poderá não ser mais capaz de fornecer
alguns serviços e as funcionalidades do Site podem ser prejudicadas
A MEAD JOHNSON procurará responder as suas solicitações no prazo de 5 (cinco) dias úteis e
confirmará a procedência da solicitação através de uma mensagem encaminhada para o email que você tenha fornecido à MEAD JOHNSON.
9.

Links para sites de terceiros

O Site pode conter links para sites de terceiros, que são disponibilizados tão somente para sua
conveniência. A disponibilização desses links não significa que estes sites de terceiros, o
conteúdo disponibilizado nestes sites ou as práticas de privacidade desses sites sejam
endossados ou aprovados pela MEAD JOHNSON.
A MEAD JOHNSON não é responsável e não controla o conteúdo e as práticas de privacidade
desses sites de terceiros, que estão sujeitos a políticas de privacidade diferentes. Sugerimos que
você leia atentamente a política de privacidade de cada site de terceiro que você visitar.
10. Alterações a esta Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade poderá ser alterada pela MEAD JOHNSON de tempos em tempos.
As alterações à Política de Privacidade somente serão aplicáveis aos Dados Pessoais coletados
pela MEAD JOHNSON após a entrada em vigor da política revisada. Além disto, caso as
alterações à Política de Privacidade afetem de modo substancial o uso pela MEAD JOHNSON
dos Dados Pessoais coletados antes da data efetiva da Política, notificaremos você sobre
referida alteração e solicitaremos que você concorde com a Política de Privacidade revisada.
O Site disponibilizará a versão mais atualizada da Política de Privacidade com a data de
revisão efetiva, para que você tenha conhecimento da atualização da Política.
11. Legislação aplicável
Esta Política de Privacidade é regida pelas leis do Brasil.
12. Como entrar em contato
Caso tenha qualquer dúvida, comentário ou preocupação relacionados a esta Política de
Privacidade ou sobre como usamos seus Dados Pessoais, você pode entrar em contato com a
MEAD JOHNSON por qualquer um dos seguintes meios:


Por e-mail:
sac@mjn.com
Por favor, especifique “Pergunta de Privacidade” no campo ‘Assunto’ para nos ajudar a
agilizar a identificação e revisão do seu e-mail.



Por correio:
Mead Johnson Nutrition do Brasil Ltda.
A/C Serviço de Atendimento ao Consumidor
Avenida das Nações Unidas nº 14.171, 8º andar, Torre Marble
CEP 04794-000, Vila Gertrudes
São Paulo-SP, Brasil.

Ao clicar no botão “Eu Concordo” ou marcar a caixa de seleção, eu reconheço e concordo
que li, entendi e concordo com os termos da Política de Privacidade da MEAD JOHNSON.
Assim, eu consinto com a coleta, o uso, o tratamento, o armazenamento, a transferência e a
divulgação dos meus Dados Pessoais para outras empresas do grupo da MEAD JOHNSON que
estejam fora do Brasil e/ou prestadores de serviços não relacionados à MEAD JOHNSON,
conforme descrito na Política de Privacidade.

