Política de privacidade da Catalent, Inc., data de entrada em vigor agosto de
2020
1.

Esta política interna

Esta política interna de privacidade (doravante denominada “política interna”) é
emitida pela Catalent, Inc. em seu próprio nome e em nome de suas subsidiárias e filiais
nacionais e internacionais (doravante denominadas “Catalent”, “nós” ou “nossa
empresa”), e é dirigida às pessoas físicas e jurídicas externas à nossa organização com
que interagimos, incluindo as pessoas que visitam nossos sites. Proteger sua privacidade
é importante para nossa empresa e nosso intuito é explicar de que maneira coletamos e
utilizamos seus dados Como forma de garantir a transparência e a proteção, esta política
interna oferece informações importantes sobre a natureza e a abrangência dos dados
pessoais processados por nossa empresa e os motivos pelos quais coletamos e
processamos esses dados.
É possível que esta política interna seja modificada ou atualizada ocasionalmente para
poder refletir eventuais mudanças em como praticamos o processamento de dados
pessoais ou para refletir alterações na lei vigente. Essas modificações e atualizações
serão publicadas nos sites na internet da empresa. O incentivamos a ler esta política
interna com atenção e a entrar em contato pelo e-mail privacy@catalent.com caso tenha
dúvidas ou preocupações sobre esta política interna ou a utilização de suas informações
pessoais.
2. Sobre a Catalent
Somos o principal fornecedor mundial de tecnologias de administração avançadas e
soluções de desenvolvimento para produtos farmacêuticos, biofarmacêuticos, saúde do
consumidor e de beleza. A sede da empresa fica em Somerset, New Jersey, e contamos
com mais de 30 instalações ao redor do mundo. Nossa empresa apenas presta serviços a
outras empresas e não comercializamos, vendemos, nem distribuímos produtos ou
serviços diretamente aos pacientes ou consumidores. Assim, de acordo com o que está
descrito abaixo e de modo geral, os dados pessoais processados por nossa empresa se
limitam aos que são necessários para realizar negócios com outras empresas nos setores
farmacêutico, veterinário e de saúde do consumidor.
Há várias subsidiárias e filiais dentro de nosso grupo empresarial que possivelmente
controlam e processam seus dados pessoais da maneira definida abaixo, dependendo,
entre outros, de seu local de residência. Entre em contato conosco pelo e-mail
privacy@catalent.com para obter uma lista atualizada das entidades da Catalent que
controlam dados pessoais ou para solicitar mais informações sobre seus dados pessoais
dentro do grupo Catalent.
3. Termos definidos
Nossa empresa utiliza os seguintes termos nesta política interna, de acordo com as
definições abaixo:
Controlador

A entidade que decide como e porque os dados
pessoais são processados.

Órgão de proteção de dados

Um órgão do governo independente que tem a
atribuição legal de supervisionar o cumprimento
com as leis de proteção de dados vigentes.

Dados pessoais

Toda informação relacionada a uma pessoa física
identificável que pode ser direta ou indiretamente
identificável através dessas informações.
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Processar ou processados ou
processamento

Toda medida tomada em relação aos dados
pessoais como, por exemplo, coleta, gravação,
organização, estruturação, armazenamento,
análise ou modificação.

Processador

A entidade que processa os dados pessoais em
nome do Controlador.

Dados pessoais sigilosos

São os dados pessoais que revelam a raça ou
etnia, as opiniões políticas, as crenças religiosas
ou filosóficas ou associação a sindicatos de uma
pessoa física identificável, ou os dados
relacionados à saúde, orientação sexual ou dados
genéticos ou biométricos dessa pessoa.

4.

Categorias de dados pessoais e finalidades do processamento
A. Categorias de dados pessoais que processamos

Podemos coletar, usar e divulgar Dados Pessoais conforme descrito nesta seção da
Política de Privacidade (e podemos ter coletado, usado e divulgado seus Dados Pessoais
conforme descrito abaixo durante o período de 12 meses anteriores à data efetiva desta
Política de Privacidade).
•

Informações pessoais: seu(s) nome(s), nome(s) preferido(s) ou apelido(s) e,
possivelmente, sua imagem, caso você visite pessoalmente uma de nossas
instalações.

•

Informações de contato: seu endereço, número de telefone, número de fax e
endereço de e-mail.

•

Informações de trabalho: qual setor da indústria você trabalha, seu cargo,
atividades comerciais, nome do empregador atual e anteriores, endereços
comerciais, número de telefone comercial, endereço de e-mail comercial e
informações curriculares que não sejam do conhecimento público, informações de
identificação pessoais conforme o disposto pela Lei de Direitos Educacionais e
Privacidade da Família (20 U.S.C. seção 1232g, 34 C.F.R. Parte 99), além de
informações biográficas relacionadas ao trabalho ou perfis em mídia social.

•

Características: Características de classificações protegidas pela legislação
aplicável, como raça, cor, nacionalidade, gênero, deficiência, cidadania e condição
de militar ou veterano

•

Dados de Identificação Eletrônica: Identificadores pessoais exclusivos (como
endereços de IP, cookies, logs de atividade, identificadores online, identificadores
de dispositivos exclusivos, beacons, tags de pixels, identificadores de dispositivos
móveis e tecnologia similar, e outras formas de identificadores persistentes ou
probabilísticos), informações sobre atividade em Internet e outras redes
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eletrônicas, incluindo, entre outros, histórico de navegação, histórico de busca, e
informações relativas à sua interação com websites, aplicativos ou anúncios, e
dados de geolocalização
•

Inferências: Inferências de quaisquer informações identificadas acima para criar
um perfil sobre você que reflita suas preferências

•

Dados de identificação eletrônica: endereços de IP, cookies, registros de
atividade, identificadores on-line, identificadores exclusivos de aparelho e dados
de localização geográfica.

Dados pessoais sigilosos: em casos muito limitados e em cumprimento com a lei vigente,
é possível que nossa empresa obtenha alguns dados pessoais sigilosos sobre sua pessoa.
Especificamente, caso você ou um terceiro entre em contato conosco sobre um problema
relacionado à utilização de um produto que nossa empresa fabrica ou desenvolve, é possível
que obtenhamos dados pessoais relacionados à sua saúde física ou mental, incluindo a
prestação de serviços de assistência à saúde, que revelam informações sobre seu estado de
saúde (doravante denominados “dados sobre a saúde”).
B. Finalidade do processamento e seu fundamento legal:
É possível que nossa empresa processe cada uma das categorias de dados pessoais
descritos acima para as finalidades elencadas a seguir, e apenas processaremos seus dados
pessoais com base no fundamento legal descrito.
Finalidade do processamento
Nossa empresa processa dados
pessoais quando está realizando a
inclusão de novos clientes e
fornecedores. Especificamente,
nossa empresa processa dados
pessoais para cumprir com as
exigências legais e com nossas
políticas e procedimentos internos,
incluindo pesquisas de
impedimento e certidões negativas
emitidas por outros órgãos do
governo.

Nossa empresa processa dados
pessoais quando está lhe
prestando produtos e serviços.
Isso pode incluir, por exemplo:
•

assistência ou manutenção
de contas, prestação de
serviço a clientes,
processamento ou
cumprimento de ordens e
transações, verificação de
informações de clientes,

Fundamento legal do processamento
•

O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou

•

o processamento é necessário devido a um contrato
que você, sua empresa ou superior hierárquico
venham a firmar conosco ou para tomar as medidas
necessárias antes de firmar um contrato conosco ou

•

nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder realizar a inclusão de
novos clientes e fornecedores e evitar sanções ou
outras violações à lei (desde que esse interesse não
seja anulado por seus direitos e liberdades
fundamentais) ou

•

você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou

•
•

o processamento é necessário devido a um contrato
que você, sua empresa ou superior hierárquico
venham a firmar conosco ou para tomar as medidas
necessárias antes de firmar um contrato conosco ou

•

nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder lhe prestar produtos e
serviços ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é

•
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•

•

•

processamento de
pagamentos, prestação de
serviços de publicidade ou
marketing, ou de serviços
similares;
realização de pesquisa
interna para
desenvolvimento
tecnológico e
demonstração,
auditoria relative a uma
interação corrente com
você e transações
concorrentes, e

completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).

realização de atividades
para verificar ou manter a
qualidade ou segurança de
um serviço ou dispositivo
que pertence, é fabricado,
fabricado para ou
controlado por nós, e para
melhorar, aperfeiçoar ou
reforçar o serviço ou
dispositivo que pertence, é
fabricado, fabricado para ou
controlado por nós.

Nossa empresa processa dados
pessoais quando estiver
comercializando nossos produtos e
serviços. Especificamente, é
possível que nossa empresa se
comunique com você por qualquer
meio de comunicação permitido
por lei (incluindo e-mail, telefone,
correio ou pessoalmente) ou no
sentido de manter e atualizar suas
informações de contato quando
pertinente.

•

•

Nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para praticar atividades de
marketing e prospecção (desde que esse interesse
não seja anulado por seus direitos e liberdades
fundamentais) ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).

Isso pode incluir, quando
apropriado:
•

contabilização de
impressões de anúncios
para visitantes exclusivos,
verificando posicionamento
e qualidade das impressões
dos anúncios e auditoria da
conformidade; e

•

uso temporário, de curto
prazo, incluindo, entre
outros, customização
contextual dos anúncios
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mostrados como parte da
mesma interação.
Nossa empresa processa dados
pessoais para facilitar a operação
de nossos sites na internet.
Especificamente, nossa empresa
processa dados pessoais para
oferecer conteúdo e interagir com
você através de nossos sites na
internet, e depurar para identificar
e reparar erros que prejudicam a
funcionalidade pretendida
existente.

•

É possível que nossa empresa
processe seus dados pessoais para
administrar nossos sistemas de
informática e de comunicações,
incluindo para realizar auditorias
de segurança.

•

O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou

•

o processamento é necessário devido a um contrato
que você, sua empresa ou superior hierárquico
venham a firmar conosco ou para tomar as medidas
necessárias antes de firmar um contrato conosco ou

•

nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder administrar e operar
nossos sistemas de informática e para garantir que
esses sistemas estão protegidos (desde que esse
interesse não seja anulado por seus direitos e
liberdades fundamentais) ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou

•

•

Nossa empresa processa dados
pessoais para administrar nossos
fornecedores, clientes, vendas,
finanças, operações e
relacionamentos legais.

•
•

o processamento é necessário devido a um contrato
que você, sua empresa ou superior hierárquico
venham a firmar conosco ou para tomar as medidas
necessárias antes de firmar um contrato conosco ou

•

nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder administrar e operar
nossos negócios (desde que esse interesse não seja
anulado por seus direitos e liberdades fundamentais)
ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou
nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder garantir a proteção física
e eletrônica de nossos negócios, instalações e bens

•

Nossa empresa processa dados
pessoais para garantir a proteção
física de nossas instalações e de
outros bens (incluindo gravações
de visitas às nossas instalações e

Nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder operar e administrar
nossos sites na internet (desde que esse interesse não
seja anulado por seus direitos e liberdades
fundamentais) ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).

•
•
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gravações por circuito fechado de
TV) e a proteção eletrônica de
nossas operações (incluindo
registros e informações de
acesso).

Nossa empresa processa dados
pessoais caso uma investigação
relacionada a uma violação de
política interna, lei ou contrato ou
relacionada a um crime esteja
sendo realizada por nós ou algum
órgão do governo local. De
maneira similar, é possível que
nossa empresa processe os dados
pessoais para evitar a ocorrência
das referidas violações.
Nossa empresa processa dados
pessoais para cumprir com as
obrigações legais e normativas
exigidas pelas leis vigentes.
Nossa empresa processa dados
pessoais no contexto de qualquer
processo legal ou normativo, na
medida necessária para
estabelecer, exercer ou defender
um direito legal, prevenir estar
sujeito a uma obrigação legal ou
para defender nossa empresa
contra alguma reivindicação.

•

•
•

•

•

•
•

•

Nossa empresa processa dados
pessoais para realizar avaliações e
administração do risco, auditorias
e outras atividades de
cumprimento ou para permitir que
os órgãos normativos ou clientes
possam fazê-lo na medida exigida
por lei ou contrato.

•

Em situações limitadas, é possível
que nossa empresa processe dados

•

•

•

•

(desde que esse interesse não seja anulado por seus
direitos e liberdades fundamentais) ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou
nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder detectar e proteger-nos
contra violações às políticas internas e leis vigentes
(desde que esse interesse não seja anulado por seus
direitos e liberdades fundamentais) ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal.

O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou
nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder estabelecer, exercer ou
defender nossos direitos legais (desde que esse
interesse não seja anulado por seus direitos e
liberdades fundamentais) ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou
nossa empresa tem um interesse legítimo em realizar
o processamento para poder evitar sanções ou outras
violações à lei e para poder administrar outros riscos
aos quais nossos negócios estariam expostos (desde
que esse interesse não seja anulado por seus direitos
e liberdades fundamentais) ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou normativa ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
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sobre a saúde para poder cumprir
com as leis ou normas vigentes.

Nossa empresa pode processar
dados pessoais para fins de
administração das nossas
oportunidades de carreira

•
•

apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).
O processamento é necessário para cumprir com uma
obrigação legal ou normativa ou
você deu autorização prévia à nossa empresa para
realizar o processamento (este fundamento legal é
apenas utilizado no caso de processamento que é
completamente voluntário; ele não é utilizado parar
realizar o processamento que é necessário ou
obrigatório).

Entre em contato conosco pelo e-mail privacy@catalent.com para obter mais
informações sobre como fazemos o equilíbrio entre nosso interesse legítimo em
processar dados pessoais e seu direito à privacidade.
5. Fontes de dados pessoais
Podemos obter seus dados pessoais a partir de uma variedade de fontes:
Categorias de fontes para coleta de
dados

Categorias de informações pessoais

A empresa obtém seus dados pessoais
quando você os fornece (ex.: quando você
entra em contato conosco via e-mail ou
telephone, ou por qualquer outro meio).

Detalhes pessoais

Nossa empresa pode coletar seus dados
pessoais no decurso normal de
relacionamento com você (ex.: quando
necessário para administrar qualquer
interação conosco e sem os quais nós não
poderíamos cumprir nossas obrigações ou
responder adequadamente a uma
solicitação sua).

Detalhes pessoais

Nossa empresa pode receber seus dados
pessoais de terceiros que os fornecem a
nós (ex.: seu empregador ou outro
terceiro com quem você ou qualquer
organização afiliada possa ter contato,
como um de nossos clientes ou
fornecedores).

Detalhes pessoais

A empresa pode obter seus dados
pessoais a partir de fontes publicamente
disponíveis.

Detalhes pessoais

Nossa empresa coleta ou obtém dados
pessoais do seu dispositivo, quando você
visita algum de nossos websites ou usa
recursos disponíveis em um de nossos
websites ou através deles. Quando você
visita nossos websites, seu dispositivo e
seu navegador podem automaticamente

Detalhes pessoais

Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica
Dados para identificação eletrônica
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divulgar determinadas informações
(endereço de IP, datas e horários de
conexão a um website, e outras
informações de comunicações técnicas),
algumas das quais podem ser
consideradas dados pessoais.
Nossa empresa pode coletar ou obter
dados pessoais a partir de empresas
anunciantes online.

6.

Detalhes pessoais
Dados para identificação eletrônica

Divulgação de dados pessoais a terceiros

Também podemos compartilhar suas informações com você e, conforme discutido
abaixo, com alguns terceiros.
Categorias de terceiros

Categorias de dados pessoais

Seus associados e representantes

Detalhes pessoais
Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Outras entidades dentro do grupo
Catalent

Detalhes pessoais
Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Seu empregador (até o limite de que
nossa interação com você se baseia na
sua relação de trabalho com uma empresa
com a qual nos relacionamos)

Detalhes pessoais

Clientes de nossas empresas

Detalhes pessoais

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica
Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Ombudsmen ou autoridades
governamentais, legais, reguladoras ou
similares, a pedido ou quando solicitado,
incluindo para fins de relato de qualquer
suspeita ou comprovação de violação da
lei ou regulamento aplicável, ou quando
tal divulgação for legalmente exigida

Detalhes pessoais

Nossos contadores, auditores, consultores
financeiros, advogados e outros
assessores profissionais, sujeitos a
obrigações de confidencialidade
contratuais ou profissionais vinculativas

Detalhes pessoais

Empresas de cobrança de débitos

Detalhes pessoais

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica
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Categorias de terceiros

Categorias de dados pessoais

Processadores de terceiros (como
prestadores de serviços de pagamento,
empresas transportadoras etc., ou
agentes, distribuidores ou outros
prestadores de serviço do seu
empregador, até o limite de que nossa
interação com você se baseia na sua
relação de trabalho com uma empresa
com a qual nos relacionamos), sujeitos a
obrigações de confidencialidade
contratuais vinculativas

Detalhes pessoais

Qualquer parte, reclamante, serviço de
aplicação da lei, corte ou outro tribunal
relevante, até o limite necessário para o
estabelecimento, exercício ou defesa de
um direito legal, para prevenir o
estabelecimento inapropriado de uma
responsabilidade civil, para se defender
contra um processo judicial, ou até o
limite necessário para cumprir uma
intimação ou outro procedimento legal

Detalhes pessoais

Qualquer adquirente de terceiro relevante,
hipótese na qual venderemos ou
transferiremos a totalidade ou uma parte
relevante de nossa empresa ou ativos
(inclusive no caso de uma reorganização,
dissolução ou liquidação)

Detalhes pessoais

Redes de publicidade

Detalhes pessoais

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica
Provedores de serviço de Internet

Detalhes pessoais
Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Fornecedores de análises de dados

Detalhes pessoais
Detalhes para contato
Dados para identificação eletrônica

Conforme indicado acima, é possível que nossa empresa divulgue seus dados
pessoais a outras entidades dentro do grupo Catalent para poder cumprir com
obrigações legais ou contratuais ou para outras finalidades comerciais legítimas
(incluindo a prestação de serviços a você, à sua empresa ou para operar nossos sites
na internet), de acordo com a lei vigente.
Nossa empresa não fornece seus dados pessoais a terceiros para atividades de
marketing.
Se nossa empresa contratar um terceiro para processar seus dados pessoais, esse
terceiro estará sujeito a obrigações contratuais de: (i) processar seus dados pessoais
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apenas de acordo com nossas instruções por escrito e (ii) proteger a confidencialidade
de seus dados pessoais, juntamente com outras obrigações exigidas pela lei vigente.
Para consumidores da Califórnia
Conforme a legislação aplicável da Califórnia, descrevemos nesta seção nossas práticas
relativas a venda e divulgação de dados pessoais, de acordo com a definição de tais
termos na CCPA.
A. Venda de informações pessoais
Não vendemos seus dados pessoais em troca de compensação monetária. Podemos
permitir que alguns terceiros (como determinados parceiros de publicidade) coletem
seus dados pessoais via tecnologias automatizadas em nossos websites em troca de
consideração não monetária, como maior habilidade para oferecer conteúdo e anúncios
que podem ser do seu interesse. Se você for um consumidor da Califórnia, tem o direito
de recusar essa divulgação de suas informações, conforme detalhado na Seção 15 desta
Política de Privacidade.
Durante o período de 12 meses anteriores à data de entrada em vigor desta Política de
Privacidade, podemos ter vendido as seguintes categorias de dados pessoais:
•

•

•

Identificadores como nome real, pseudônimo, endereço postal,
identificador pessoal exclusivo (tal como identificador do dispositivo;
cookies, beacons, tags de pixels, identificadores de anúncios em
dispositivos móveis e tecnologia similar; número de cliente,
pseudônimo exclusivo ou nome de usuário; número de telefone e
outras formas de identificadores persistentes ou probabilísticos),
identificador online, endereço de Internet Protocol, endereço de email, nome da conta e outros identificadores similares;
Informações sobre atividade na Internet e outras redes eletrônicas,
incluindo, entre outros, histórico de navegação, histórico de busca e
informações relativas à sua interação com websites, aplicativos ou
anúncios; e
Inferências de qualquer informação identificada acima para criar um
perfil sobre você que reflita suas preferências.

Não vendemos os dados pessoais de menores de 16 anos de idade sem autorização
afirmativa, se tivermos real conhecimento da idade do indivíduo.
B. Divulgação de dados pessoais para uma finalidade de negócios
Durante os 12 meses anteriores à data de entrada em vigor desta Política de
Privacidade, podemos ter divulgado a terceiros as seguintes categorias de dados
pessoais para uma finalidade de negócios:
•

•

identificadores como nome real, pseudônimo, endereço postal, identificador
pessoal exclusivo (tal como identificador do dispositivo; cookies, beacons,
tags de pixels, identificadores de anúncios em dispositivos móveis e
tecnologia similar; número de cliente, pseudônimo exclusivo ou nome de
usuário; número de telefone e outras formas de identificadores persistentes
ou probabilísticos), identificador online, endereço de Internet Protocol,
endereço de e-mail, nome da conta e outros identificadores similares;
características de classificações protegidas sob as leis da Califórnia ou
federais, como raça, cor, nacionalidade, religião, idade, gênero, identidade de
gênero, expressão de gênero, orientação sexual, estado civil, condição
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•
•
•

médica, ascendência, informações genéticas, deficiência, cidadania e condição
de militar ou veterano;
informações sobre atividade na Internet e outras redes eletrônicas, incluindo,
entre outros, histórico de navegação, histórico de busca e informações
relativas à sua interação com websites, aplicativos ou anúncios;
informações profissionais ou relacionadas a trabalho e emprego;
informações sobre instrução e currículo que não estejam disponíveis ao
público ou que possam resultar em identificação pessoal conforme o disposto
na Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da Família (20 U.S.C. seção
1232g, 34 C.F.R. Parte 99); e

inferências de qualquer informação identificada acima para criar um perfil sobre você
que reflita suas preferências
7. Marketing direto
Caso você tenha nos fornecido seu endereço de e-mail para fins de comunicação ou
promoção, é possível que nossa empresa use seus dados pessoais para entrar em
contato com você ou para enviar e-mails promocionais relacionados a seus interesses.
Você tem o direito de revogar seu consentimento de ser contatado por e-mail para fins
promocionais ao clicar no link “unsubscribe” (descadastrar) ou ao responder diretamente
ao e-mail e dizendo que deseja se descadastrar. É possível também se descadastrar ao
enviar um e-mail para marketing@catalent.com e pedindo para cancelar sua inscrição.
É possível que nossa empresa colete dados para determinar se você abriu um e-mail que
mandamos ou saber se você clica nos links contidos em um e-mail. Esses dados serão
utilizados para nos ajudar a melhorar a eficácia de nossas futuras mensagens de
marketing e/ou para dar prioridade a acompanhamentos com base na comunicação que
considerarmos relevante.
8. Transferência internacional de dados pessoais
Por sermos uma empresa internacional, é possível que às vezes seja necessário
transferirmos seus dados pessoais dentro do grupo Catalent aos terceiros indicados na
Seção 7 acima, para as finalidades descritas nesta política interna. Particularmente, se
isto envolver a transferência de seus dados pessoais de dentro do Espaço Económico
Europeu (o “EEE”) para fora dele, nossa empresa tomará as providências necessárias
para garantir que suas informações permaneçam adequadamente protegidas de acordo
com esta política interna e a lei vigente, incluindo a norma de proteção de dados geral
da União Europeia (“General Data Protection Regulation, GDPR”).
A transferência de seus dados pessoais pode ter os seguintes destinos: Reino Unido,
EEE, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Japão, Singapura, Suíça, Estados
Unidos, Uruguai ou qualquer localidade futura onde a Catalent possa vir operar a
instalações (as localidades podem ser encontradas no endereço
http://www.catalent.com). Essas localidades podem estar sujeitas a leis e exigências
relacionadas à proteção de dados diferentes, incluindo leis de proteção de dados que são
menos exigentes que aquelas em vigor no país onde você está localizado. Contudo, caso
nossa empresa venha a realizar tal transferência de seus dados pessoais, tomaremos
todas as medidas necessárias para garantir o respeito à privacidade de seus dados
pessoais, ao garantir que uma das seguintes medidas de proteção esteja presente:
a. nosso acordo de transferência de dados entre empresas para transferências
entre as entidades que fazem parte do grupo Catalent;
b. cláusulas contratuais adequadas ou
c. outros mecanismos de transferência válidos, como as políticas de Proteção da
Privacidade EU-U.S. e Suíça-U.S. Clique aqui para visualizar nossa EU/SwissU.S. Privacy Shield Privacy Policy.
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d. A partir de 16 de julho de 2020 a Política de Escudo de Proteção da
Privacidade UE-EUA perdeu a validade e, assim, a Catalent não se baseia mais
no Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA para transferir dados pessoais
da EEA para os EUA.

Utilize as informações de contato que se encontram na Seção 15 abaixo para obter mais
informações sobre as medidas de proteção aplicadas a transferências internacionais de
dados pessoais.
9. Segurança
Nossa empresa toma tomas medidas necessárias para proteger seus dados pessoais.
Nossa empresa armazena todos os dados, incluindo dados pessoais, em ambientes
seguros. Nossos colaboradores recebem treinamento sobre as melhores práticas de
proteção de dados e eles são obrigados a assinar acordos de confidencialidade com
nossa empresa. Apesar de tomarmos todas as providências plausíveis para proteger seus
dados pessoais, não podemos, entretanto, garantir uma proteção absoluta das
informações que são enviadas a nossa empresa pela internet ou por outros meios.
Você tem a responsabilidade de garantir que os itens dos dados pessoais que você envia
a nossa empresa sejam enviados de modo seguro.
10. Menores de idade
Em casos muito limitados, é possível que nossa empresa processe os dados pessoais de
menores de idade, incluindo dados pessoais sigilosos. Por exemplo, caso um menor ou
responsável entre em contato conosco sobre um problema relacionado à utilização do
menor de um produto que nossa empresa fabrica ou desenvolve, é possível que
venhamos a processar dados sobre a saúde. Nossa empresa tentará processar os
referidos dados pessoais apenas com autorização dos pais.
Nossa empresa não procura nem tem a intenção de processar dados pessoais de
menores nos nossos sites na internet. É vedado aos menores de idade utilizar os sites na
internet ou os serviços da Catalent, e pedimos que os menores de idade não enviem
dados pessoais através de nossos sites na internet.
Os pais ou responsáveis que acreditam que um menor enviou informações pessoais à
nossa empresa e gostaria que elas fossem apagadas podem entrar em contato conosco
pelo e-mail privacy@catalent.com.
11. Retenção de dados
Exceto quando permitido ou exigido por lei ou norma em vigor, a Catalent apenas retém
seus dados pessoais pelo tempo necessário para atender à finalidade que causou a
coleta de tais informações, ou para cumprir com eventuais obrigações legais, contábeis
ou de informação ou caso seja necessário para resolver alguma disputa ou exigir o
cumprimento de um direito legal. Para determinar o período adequado de retenção de
dados pessoais, levamos em consideração nossas obrigações legais, a quantidade, a
natureza e a necessidade de manter o sigilo dos dados pessoais, o possível risco de
haver danos causados por uma utilização ou divulgação não autorizada de seus dados
pessoais, os motivos pelos quais processamos seus dados pessoais e se nossa empresa
consegue realizar o objetivo por outros meios.
Assim que o período de retenção vencer, os dados pessoais que não são mais
necessários são irreversivelmente transformados em informações anônimas (e as
informações anônimas serão retidas) ou destruídos de maneira protegida.
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Entre em contato conosco no e-mail privacy@catalent.com para obter mais informações
sobre a maneira pela qual a Catalent retém seus registros comerciais, incluindo aqueles
que possivelmente contêm seus dados pessoais.
Informações coletadas através dos sites na internet da Catalent
Nossa empresa coleta determinados tipos de informações através de nossos sites na
internet como, por exemplo, informações anônimas, dados pessoais e dados não
pessoais que você nos envie.
Nossa empresa coleta determinados dados anônimos relacionados à utilização de nossos
sites na internet. Essas informações não identificam os usuários pessoalmente, nem por
si próprias nem em conjunto com outras informações. Nossa empresa coleta essas
informações para nos ajudar a melhorar a eficácia de nossos sites na internet. Os dados
anônimos que coletamos podem vir a incluir informações como, por exemplo, o tipo de
browser que você está usando e a duração de sua visita a nossos sites na internet.
Pedido de exclusão: você pode configurar seu browser para que ele desabilite a coleta de
determinadas informações anônimas; contudo, ao fazê-lo, é possível que você diminua a
funcionalidade de nossos sites na internet.
Além disso, é possível que nossa empresa lhe peça para fornecer dados pessoais em
algumas páginas de nossos sites na internet. Essas informações serão coletadas quando
você nos envia feedback ou um e-mail, quando você se cadastra para receber
determinados serviços, quando nossa empresa configura cookies ou quando
respondemos diretamente a perguntas enviadas a nossos sites na internet. Nesses
casos, você pode optar se deseja informar seus dados pessoais, mas é possível que
algumas partes dos sites na internet não sejam colocadas à sua disposição se esses
dados pessoais solicitados não forem informados.
Exceto conforme descrito nesta Política de Privacidade em cumprimento à lei aplicável da
Califórnia, nossa empresa não vende, comercializa nem aluga seus dados pessoais
coletados através de nossos sites na internet a terceiros.
12. Cookies
Cookies são pequenos bits de dados que estão armazenados em cache ou arquivados em
seu computador, tomando por base a sua atividade na internet. Nossa empresa utiliza
cookies quando permitido e quando essa funcionalidade é permitida pelo seu browser,
para um monitoramento conjunto da atividade individual para que nossa empresa possa
melhorar nossos sites na internet. As informações que nossa empresa coleta incluem os
endereços de IP do computador que você está usando, o idioma do usuário, o sistema
operacional desse computador, o tipo de browser utilizado para fazer a busca do site, a
presença/ausência de plug-ins do tipo “flash”, a resolução da tela, o tipo de conexão e
informações que identificam o cookie. Contudo, em geral, nenhuma outra informação
sobre o usuário é coletada.
13. Informações sobre sites na internet de terceiros
Nossa empresa não é responsável pelas políticas de privacidade de sites na internet que
podem vir a estar vinculados por um link a nossos sites na internet. Regras diferentes
sobre a coleta e a utilização de seus dados pessoais serão aplicadas caso você forneça
informações a esses terceiros. Recomendamos veementemente que você examine as
políticas de privacidade de terceiros antes de enviar dados a eles. Nossa empresa não é
responsável pelas políticas nem pelas práticas de terceiros.
É possível que nossos sites na internet incluam opções de mídia social (p. ex., botões
para compartilhar ou curtir). Essas opções são oferecidas por plataformas de mídia
social de outras empresas como, por exemplo, LinkedIn, Twitter ou Facebook. Quando
os dados são coletados dessa maneira, seu processamento é regido pela política interna
da respectiva plataforma de mídia social.
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14. Seus direitos em relação a seus dados pessoais
Qualquer pessoa que interage com nossa empresa pode entrar em contato conosco
através das informações de contato na Seção 15 para solicitar mais informações sobre a
maneira pela qual nossa empresa processa os dados pessoais.
Para consumidores da Califórnia
Você tem certas escolhas referentes a nosso uso e divulgação de seus dados pessoais,
conforme descrito a seguir.
•

Acesso: Você pode ter o direito de solicitar, duas vezes em um período de 12
meses, que nossa empresa informe a você quais os dados pessoais seus que
coletamos, usamos, divulgamos e vendemos nos 12 meses anteriores.

•

Exclusão: Você tem o direito de solicitar que nossa empresa exclua
determinados dados pessoais que coletamos de você.

•

Direito a recusar: Você tem o direito de recusar a venda de seus dados
pessoais.

Como enviar uma solicitação: Para enviar uma solicitação de acesso ou exclusão,
clique aqui, ligue para 1-866-823-9506, ou entre em contato conosco conforme
especificado na seção detalhes para contato desta Política de Privacidade. Para recusar a
venda de seus dados pessoais, clique aqui.
Verificando as solicitações: Para ajudar a proteger sua privacidade e a manter a
segurança, tomamos medidas para verificar sua identidade antes de permitir o acesso a
seus dados pessoais ou cumprir sua solicitação. Se você solicitar acesso ou exclusão de
seus dados pessoais, podemos pedir que você apresente algumas das seguintes
informações: estado de residência. Além disso, se você nos solicitar conjuntos
específicos de seus dados pessoais, nós exigiremos que você assine uma declaração sob
pena de perjúrio de que você é o consumidor cujos dados pessoais são o objeto da
solicitação. Se você designar um agente autorizado para fazer um acesso, uma exclusão
ou um pedido de recusa de venda em seu nome (1) nós podemos exigir que você dê ao
agente autorizado permissão por escrito para fazê-lo, e (2) para solicitações de acesso e
exclusão, podemos pedir que você verifique sua própria identidade diretamente conosco
(conforme descrito acima).
Informações adicionais: Se você preferir exercer qualquer dos seus direitos sob a
CCPA, você tem o direito de não receber da nossa parte tratamento discriminatório. Até
o limite permitido pela lei aplicável, podemos cobrar uma tarifa razoável para atender
sua solicitação. Esta Declaração encontra-se disponível em formatos alternativos
mediante solicitação. Contate privacy@catalent.com ou 1-866-823-9506
disponível 24 horas por dia para solicitar esta Declaração em um formato alternativo.
Para residentes do EEE, do Reino Unido ou da Suíça
Caso você resida no EEE, Reio Unido ou na Suíça (doravante denominados “países
designados”), você tem determinados direitos concedidos pela GDPR em relação ao
processamento de seus dados pessoais. Utilize as informações de contato que se
encontram na Seção 15 abaixo caso queira exercer esses direitos. Entre em contato com
o órgão de proteção de dados de seu governo caso queira obter mais informações sobre
esses direitos.
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A seguir se encontra um resumo de alguns direitos concedidos pela GDPR se você reside
em um país designado, porém, aconselhamos consultar a própria GDPR para ver, na
íntegra, seus respectivos termos e condições:
a. O direito de ser informado sobre como nossa empresa processa seus dados
pessoais.
b. O direito de ter acesso a cópias dos seus dados pessoais que são processados ou
controlados por nossa empresa, além de informações sobre a natureza, o
processamento e a divulgação desses dados pessoais.
c. O direito de solicitar a correção de qualquer informação incorreta em seus dados
pessoais que são processados ou controlados por nossa empresa.
d. O direito de solicitar, desde que exista fundamento para tanto:
i.

que seus dados pessoais que são processados ou controlados por nossa
empresa sejam apagados (“o direito de ser esquecido”) ou

ii.

que o processamento dos seus dados pessoais que são processados ou
controlados por nossa empresa seja restrito.

e. O direito de contestar o processamento.
f.

O direito da portabilidade dos dados, que significa fornecer seus dados pessoais
em um formato acessível que permite que eles sejam transferidos e utilizados por
outro controlador.

g. Quando nossa empresa processa seus dados pessoais com base em seu
consentimento para tanto, você tem o direito de revogar esse consentimento,
muito embora essa revogação não torne ilegal o processamento que nossa
empresa realizou enquanto detínhamos seu consentimento.
h. O direito de prestar queixa ao órgão de proteção de dados de seu governo em
relação ao processamento de seus dados pessoais por nossa empresa.
15. Informações de contato
Entre em contato conosco pelo e-mail privacy@catalent.comcaso tenha dúvidas,
sugestões ou preocupações sobre esta política interna ou sobre a utilização de suas
informações.
Da mesma forma, se você for um consumidor da Califórnia ou residir em um país
designado e desejar exercer qualquer direito vigente na descrito na Seção 14 desta
política interna, entre em contato pelo e-mail privacy@catalent.com.

Translations available:
ENGLISH

FLEMISH

FRENCH

ITALIAN

CHINESE

SPANISH

PORTUGUESE

GERMAN
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