POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Essa Política de Privacidade contempla a coleta e uso de informação pessoal no site
www.genoavet.com.br
A Genoa Biotecnologia S.A. tem o compromisso de respeitar a sua privacidade e criou esta
política de privacidade (“Política de Privacidade”) para proporcionar a você um claro
entendimento de como funciona o Site e como são tratados os dados de identificação
pessoal.
Temos uma clara Política de Privacidade: não coletamos nenhum dado de identificação
pessoal através do Site, a menos que você voluntariamente o forneça. Definimos como
“dado(s) de identificação pessoal ou dados pessoais” as informações que podem
claramente identificar uma pessoa.
Esta Política de Privacidade define em quais circunstâncias poderemos coletar seus dados
pessoais, e como eles são usados, suas escolhas com relação ao nosso uso desses dados e
como eles são protegidos.
Salientamos que esta Política de Privacidade se aplica apenas às atividades realizadas no
Site, quando o caso.
Quando você visita o Site, poderemos coletar e armazenar aquelas informações a seu
respeito que você voluntariamente optou por fornecer ou inserir no mesmo, inclusive dados
de identificação pessoal.
Nesses casos, será solicitado o seu consentimento prévio através de contato através do Site.
Nosso objetivo principal ao registrar e processar seus dados de identificação pessoal é
aquele de proporcionar os serviços que você solicitar, fornecer informações personalizadas
sobre nossos produtos, e principalmente no caso de necessidade de contatá-lo em razão de
divulgação de eventos adversos e/ou problemas relacionados aos nossos produtos. Se você
assim o desejar, poderemos utilizar suas informações para lhe fornecer dados adicionais
sobre os nossos produtos e serviços e para enviar-lhe informações sobre outros produtos e
serviços que possam ser de seu interesse.
Se você precisar fornecer dados pessoais para ter acesso a informações e serviços,
esclarecemos devidamente como as informações serão usadas.
Não vendemos, comercializamos ou alugamos para terceiros seus dados de identificação
pessoal. Mas por exemplo, seus dados pessoais podem ser compartilhados (i) com empresas
contratadas utilizadas para dar apoio aos nossos negócios (ex.: prestação de serviços,
suporte técnico, serviços de entrega, e instituições financeiras), (ii) em relação a vendas,
cessão ou outras transferências de negócios relacionadas à eventual fanpage ao qual a
informação esteja relacionada, ou (iii) onde exigido pelas leis pertinentes, ordens judiciais ou
regulamentos governamentais.
Além disso, visto que conduzimos pesquisa sobre aspectos demográficos do uso de nossos
produtos, interesses de nossos clientes e seus comportamentos com base na informação
que nos é fornecida durante o uso do nosso Site, poderemos associar suas informações com
as informações recolhidas de outros indivíduos para produzir estatísticas agregadas
anônimas. Os dados estatísticos e agregados não incluem dados de identificação pessoal.
Usamos estas informações, tais como a porcentagem de visitantes, classe terapêutica de
produtos utilizados ou a porcentagem de visitantes dentro de certas áreas demográficas e
épocas do ano, para melhorar o conteúdo do Site.
A Genoa acredita que o consentimento é um dos mais importantes princípios da
privacidade. Você pode optar por não fornecer quaisquer dados pessoais de identificação
para nós (embora neste caso você não terá a possibilidade de obter determinadas
informações fornecidas pelo Site).
Na página de inscrição onde você se registrou para receber e-mail ou outros serviços, existe
um mecanismo de opção, que significa que você não receberá comunicações ou serviços de
nossa parte a menos que você assinale o campo citado, manifestando o seu consentimento

explícito. Para certas comunicações e serviços, verificamos seu consentimento explícito antes
da prestação do serviço solicitado. Se posteriormente você decidir pelo término do
recebimento das comunicações ou serviços prestados pela nossa empresa, você poderá
simplesmente mudar a sua opção indicada anteriormente no Site ou, no caso de
distribuições de e-mails, cada mensagem de e-mail que enviamos a você fornece um link
para cancelamento do registro na lista de e-mail para aquele serviço ou distribuição em
particular.
No caso de qualquer postagem envolvendo a informação acerca de qualquer evento
adverso ou problema relacionado aos produtos da Genoa ou suas afiliadas, você desde já
autoriza que a Genoa entre em contato com você para a obtenção de mais informações,
através de seus contatos disponibilizados através do Site.
Como um recurso para os nossos visitantes, podemos fornecer eventualmente links para
outros sites na Internet. Procuramos escolher com muito cuidado os sites que acreditamos
sejam úteis e que atendem aos nossos altos padrões. Entretanto, não podemos garantir os
padrões de cada site da Internet ao qual nos ligamos, nem tampouco somos responsáveis
pelo conteúdo de sites que não são da Genoa ou de suas afiliadas. Os links para sites
externos são fornecidos apenas por comodidade e/ou para fins de informação, o que de
forma alguma significa que gozam do nosso endosso.
Alertamos que sites anunciantes ou de terceiros que têm ligação com o Site na Internet
podem coletar seus dados de identificação pessoal. Os procedimentos de informação de
sites ligados à nossa empresa, seja através de anúncios ou outros hiperlinks, não são
cobertos por esta Política de Privacidade. Sugerimos que, ao entrar em outro site, você
sempre leia a política de privacidade do site antes de fornecer quaisquer dados de
identificação pessoal nesse mesmo site.
Esta Política de Privacidade poderá ser revisada periodicamente. Ao usar o Site, você fica
sabendo do nosso direito de alterar esta Política sem aviso prévio, e nosso compromisso de
informar sobre alterações no Site de forma que você fique informado sobre os tipos de
informações que recolhemos, como as utilizamos e em quais circunstâncias, se houver, serão
divulgadas. Indicaremos na Política de Privacidade a data da última atualização da mesma.
Recomendamos que você visite nossa página de Política de Privacidade sempre que visitar o
Site, de forma a estar sempre a par de qualquer mudança.
Esta politica de privacidade foi revisada em Janeiro de 2014.

