AVISO DE PRIVACIDADE
Quem fará o tratamento de seus dados pessoais?
RB Health México, S.A. de C.V. e Mead, Johnson Nutricionales de México S.R.L. de C.V (doravante,
"Partes Responsáveis"), sociedades constituídas de acordo com a legislação mexicana, domiciliadas
na Avenida Ejército Nacional Mexicano Número 769, Corporativo Miyana Torre B, piso 6, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Colonia Ampliación Granada, C.P. 11520, são responsáveis pela coleta, uso e
proteção de seus dados pessoais.
As Partes Responsáveis solicitam que você leia este Aviso de Privacidade a fim de conhecer a
política vigente sobre o tratamento a ser dado aos Dados Pessoais que você disponibilizar para
participar dos diferentes webinars realizados e organizados pelas Partes Responsáveis durante o
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 (doravante denominado “La Pandemia
Silenciosa, La Resistencia Antimicrobiana”).
A proteção de seus dados pessoais é de extrema importância para nós; de acordo com o exposto,
este “Aviso de Privacidade” se aplica a todas as informações, incluindo informações pessoais
coletadas pelas Partes Responsáveis e suas empresas afiliadas e subsidiárias, bem como de
terceiros com quem as Partes Responsáveis mantêm ou venham a firmar relação contratual,
incluindo profissionais de saúde, com o objetivo de prestar um atendimento personalizado, sempre
com os mesmos níveis de segurança exigidos por lei.
Em decorrência do exposto, e no momento da leitura deste “Aviso de Privacidade”, você concede às
Partes Responsáveis permissão para que coletem e utilizem seus Dados Pessoais para os fins
especificados abaixo.
Pelo exposto, e ao selecionar a opção: “Li e aceito os termos e condições do Aviso de Privacidade”,
você estará dando seu consentimento às Partes Responsáveis para que façam a coleta e o uso de
seus Dados Pessoais.
Na coleta e tratamento de seus Dados Pessoais, os Responsáveis comprometem-se e obrigam-se
a observar e cumprir os princípios da legalidade, consentimento, informações, qualidade, finalidade,
lealdade, proporcionalidade e responsabilidade.
Ou seja, todos os dados que solicitamos serão coletados de forma lícita, com seu consentimento,
com coleta única e exclusiva aos dados pertinentes, corretos, atualizados e necessários.
Manteremos o compromisso de zelar sempre pelo cumprimento destes princípios e sermos
responsáveis nos caso de não conformidade.
O que são Dados Pessoais e quais Dados Pessoais serão coletados?
São aquelas informações referentes a uma pessoa física identificada ou identificável que incluem,
neste caso, nome, sobrenome, endereço de e-mail, endereço convencional, telefone e/ou celular,
carteira de identidade profissional, registro de qualificação de especialista, instituição onde trabalha
e cidade onde reside.
Com que finalidade coletamos e usamos seus Dados Pessoais?
Os Dados Pessoais fornecidos às Partes Responsáveis serão usados para os seguintes fins
principais:

1. Participação no webinar “La Pandemia Silenciosa, La Resistencia Antimicrobiana”.
2. Geração de usuários e senhas de acesso à página onde será realizado o webinar “La
Pandemia Silenciosa, La Resistencia Antimicrobiana”.
3. Entrega de cortesias ou itens promocionais da Reckitt de acordo com as restrições
estabelecidas na legislação internacional e local para os produtos das Partes Responsáveis.
Os Dados Pessoais fornecidos às Partes Responsáveis serão usados para os seguintes fins
secundários:
4. Envio de informações relacionadas ao webinar “La Pandemia Silenciosa, La Resistencia
Antimicrobiana”.
5. Divulgação de informações sobre tópicos de educação médica continuada nas áreas de
saúde e nutrição.
6. Acompanhamento dos usuários que participaram do webinar “La Pandemia Silenciosa, La
Resistencia Antimicrobiana” para o compartilhamento de informações específicas; por
exemplo, informações sobre transmissão sob demanda de apresentações do programa,
lembretes dos tópicos apresentados no programa, informações sobre novos webinars,
cursos ou tópicos a serem realizados no futuro.
7. Comunicação digital nas diferentes redes sociais com o objetivo de divulgar conteúdos
científicos, de saúde e nutrição que as Partes Responsáveis considerem relevantes para a
prática médica, bem como dar o seguimento correspondente ao webinar “La Pandemia
Silenciosa, La Resistencia Antimicrobiana”.
8. Compartilhamento de informações com foco em questões científicas, de saúde e nutrição
que as Partes Responsáveis considerem relevantes para a prática médica, em conformidade
com a legislação internacional e local aplicável aos produtos das Partes Responsáveis.
9. Contato com você para convidá-lo(a) a fazer parte do banco de dados de médicos visitados
das Partes Responsáveis.
Você pode se opor, a partir de agora, ao tratamento de seus Dados Pessoais para os fins
secundários
mencionados,
enviando
um
e-mail
para
o
seguinte
endereço:
avisodeprivacidad@rb.com
Para quais terceiros podemos transferir suas informações?
Como uma empresa internacional, as Partes Responsáveis podem transferir periodicamente seus
Dados Pessoais para a matriz, subsidiárias ou afiliadas, tanto no México como no exterior.
Da mesma forma, ocasionalmente, as Partes Responsáveis e/ou suas afiliadas ou subsidiárias
precisam transferir os dados do requerente a terceiros que eles tenham contratado para realizar em
seu nome determinadas tarefas relacionadas com as atividades comerciais e promoção das
mesmas. Esses terceiros podem tratar os Dados Pessoais em conformidade com as instruções das
Partes Responsáveis e/ou suas afiliadas ou subsidiárias ou tomar decisões sobre eles como parte
da prestação de seus serviços. Em ambos os casos, as Partes Responsáveis e/ou suas afiliadas ou
subsidiárias selecionarão fornecedores confiáveis que se comprometem, por meio de contrato ou
outro meio legalmente vinculante e permissível, a estabelecer as medidas de segurança necessárias
para garantir um nível adequado de proteção.
As Partes Responsáveis e/ou suas afiliadas ou subsidiárias exigirão que os fornecedores externos
cumpram estas normas ou garantam os mesmos níveis de proteção que as Partes Responsáveis
implementam durante o tratamento dos dados dos Usuários. Esses terceiros selecionados terão
acesso aos dados dos Usuários com o único propósito de realizar as tarefas especificadas no

contrato de serviço aplicável. Caso uma entidade das Partes Responsáveis conclua que um
fornecedor não está cumprindo com essas obrigações, tomará imediatamente as providências
cabíveis.
Ao utilizar esta página e respectivas aplicações e preencher qualquer formulário ou pedido das
Partes Responsáveis, você confirma que aceita a transferência dos seus Dados Pessoais.
Se você não manifestar sua oposição à transferência dos seus Dados Pessoais, será entendido que
deu seu consentimento para que seja realizada.
Como limitar o uso ou divulgação de seus dados pessoais?
Se aplicável, você poderá limitar o uso ou a divulgação de seus Dados Pessoais, enviando a
solicitação correspondente para o seguinte endereço de e-mail: avisodeprivacidad@rb.com
Como você pode exercer seus direitos ARCO e/ou revogar seu consentimento?
Você ou seu representante legal poderá exercer qualquer um dos direitos de acesso, retificação,
cancelamento ou oposição (doravante "Direitos ARCO”), bem como revogar seu consentimento para
o tratamento de seus dados pessoais, enviando um e-mail para o endereço
avisodeprivacidad@rb.com. O Comitê de Privacidade fornecerá a você um Formato de Solicitud de
Derechos ARCO (“Formulário de Solicitação de Direitos ARCO”) para atender à sua solicitação em
tempo hábil.
É necessário que você preencha todos os campos indicados no formulário referido acima e anexe
uma cópia de sua identificação oficial atual.
Para que seu pedido seja processado, você ou seu representante legal deverá comprovar
corretamente sua identidade; para tal fim, será necessário confirmar a titularidade do e-mail que você
utiliza para entrar em nosso site, bem como anexar uma cópia de qualquer identificação oficial.
Se as informações fornecidas forem errôneas e/ou insuficientes ou caso não seja possível provar
sua identidade, será enviado a você, no prazo de cinco (5) dias úteis após recebermos seu formulário
de solicitação, um pedido para que você forneça os elementos necessários para que se realizem os
trâmites relativos à sua solicitação. Você terá 10 (dez) dias úteis para atender à solicitação, contados
a partir do dia seguinte ao recebimento. Se não houver resposta no referido prazo, o pedido
correspondente será considerado não apresentado.
Você receberá uma notificação sobre a decisão adotada, no prazo máximo de vinte (20) dias úteis a
partir da data de recebimento da solicitação, para que, se for o caso, seja atendida em até quinze
(15) dias úteis após o envio de nossa resposta. A resposta será enviada eletronicamente para o
endereço de e-mail que você utilizou para se cadastrar no site.
Como você pode revogar seu consentimento para o tratamento de seus dados?
A qualquer momento, você poderá revogar o consentimento que nos deu para o tratamento de seus
dados pessoais; assim, deixaremos de usá-los. Para tal efeito, você deverá enviar um e-mail para o
seguinte endereço: avisodeprivacidad@.rb.com
Como você será notificado sobre as mudanças que fizermos neste Aviso de Privacidade?

Reservamo-nos o direito de fazer modificações ou atualizações neste Aviso de Privacidade a
qualquer momento, para atender à nova legislação ou jurisprudência, políticas internas, novos
requisitos para a prestação ou oferta de nossos serviços ou produtos e práticas de mercado.
Este Aviso de Privacidade, bem como qualquer modificação, estará disponível neste site.
Em caso de dúvida, entre em contato através do seguinte e-mail:
avisodeprivacidad@rb.com.
Atenção: Comitê de Privacidade.

