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INTRODUÇÃO 
 

A Valentech Brasil é fortemente empenhada em proteger a privacidade dos Usuários do 
website www.valentechforlife.com.  
 
A empresa quer contribuir para a manutenção de um ambiente seguro para os seus Usuários 
e, em particular, assegurar que as informações pessoais estão protegidas. 
 
Este aviso de privacidade informa resumidamente como a Valentech Brasil trata as 
informações pessoais dos seus Usuários, como os seus dados pessoais podem ser coletados 
e utilizados, e como são protegidos no website www.valentechforlife.com. 
 
Ao navegar no website ou ao fornecer informações pessoais, o Usuário consente automática 
e integralmente com as regras e condições de utilização, proteção e segurança estabelecidas 
neste documento. 
 
A Valentech Brasil não trata ou compartilha as informações de seus Usuários, exceto nos 
casos descritos neste aviso. 

 
PRINCÍPIOS 

 
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13709/18) tem por princípios o respeito à privacidade, 
a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação 
e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento 
econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 
consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e 
o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

 
CONCEITOS 

 
Usuário: todas as pessoas físicas que utilizarão ou visitarão o Site, maiores de 18 anos ou 
emancipadas e totalmente capazes de praticar os atos da vida civil, ou, sendo menor de 18 
anos, serão autorizadas e monitoradas por seus responsáveis.     
 
Dados Pessoais: quaisquer informações coletadas pela Valentech Brasil, ou fornecidas 
voluntariamente pelos Usuários ou seus responsáveis.   
 
Finalidade: a razão pela qual a Valentech Brasil fará o tratamento dos dados pessoais.   
 
Necessidade: justificativa pela qual é necessário o tratamento de dados pessoais, para atingir 
a finalidade, evitando-se a coleta excessiva.   
 
Consentimento: autorização expressa dada pelo Usuário titular do dado pessoal, ou seu 
responsável legal quando menor de idade, para que a Valentech Brasil trate seus dados 
pessoais para uma finalidade previamente descrita, na qual a base legal necessária para o ato 
demande a autorização expressa do titular. 
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Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural; 

 
FINALIDADE 

 
A Valentech Brasil Ltda utiliza as informações coletadas para os seguintes propósitos: (i) 
aperfeiçoar a experiência de usabilidade dos Usuários no website, (ii) responder às dúvidas e 
solicitações dos Usuários e (iii) realizar campanhas de comunicação relevantes para os 
Usuários. 

 
DIREITOS DO TITULAR 

 
É de total responsabilidade do Usuário a garantia da veracidade, exatidão e atualização dos 
dados pessoais fornecidos. A Valentech Brasil não assume qualquer responsabilidade no caso 
da inexatidão ou falsidade dos dados informados pelo Usuário. 
 
Os Usuários têm o direito de acessar seus dados pessoais e podem retirar o seu 
consentimento de utilização dos mesmos, devendo entrar em contato com a Valentech Brasil 
pelos canais de contato informados neste termo. 
 
O titular dos dados tem direito a confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, 
correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou 
eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o 
disposto nesta Lei, portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 
mediante requisição expressa, eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento 
do titular (nos termos da lei), informação das entidades públicas e privadas com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado de dados, informação sobre a possibilidade de não 
fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa e revogação do 
consentimento.    Para exercício dos Direitos acima listados, solicitamos que entre em contato 
conosco através dos meios de contato informados abaixo. 

 
CONDUTA 

 
A Valentech Brasil Ltda coleta informações pessoais capazes de identificar os Usuários, 
quando esses: (i) preenchem o formulário de contato existente em seu website ou (ii) 
preenchem qualquer formulário digital ou físico em eventos dos quais a Valentech Brasil Ltda 
participa ou promove ou (iii) contatam a empresa por correio eletrônico ou telefone. 
 
A Valentech Brasil declara que tem ciência de que, nos termos do § 4º do Art. 11 da LGPD: É 
vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais 
sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas 
hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de 
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assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares 
de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:    
 

I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou                 
II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos 
serviços de que trata este parágrafo.   

 
COOKIES 

 
A Valentech Brasil Ltda pode receber e armazenar informações em seus servidores quando 
os Usuários usam ou visualizam o website www.valentechforlife.com, via cookies do 
navegador do usuário. Os registros de eventos e atividades no website serão utilizados 
apenas para fins estatísticos e de métricas dos serviços prestados. 
 
Os cookies nos permitem reconhecer as preferências dos usuários para, por exemplo, 
adaptar nosso site às suas necessidades específicas.  
 
Cookies essenciais: São os cookies estritamente necessários para fornecer nossos serviços e 
para que o nosso site funcione corretamente, garantindo a segurança da navegação, o 
correto dimensionamento do conteúdo e o cumprimento de obrigações legais pela Valentech 
Brasil. 
 
Cookies de publicidade: São cookies usados para direcionamento de conteúdos e publicidade 
conforme o seu perfil e preferências. Eles servem para que você veja anúncios mais 
relevantes e mais interessantes durante a sua navegação.  
 
Cookies estatísticos (analytics): Fornecem informações sobre seu comportamento de 
navegação e como o site está sendo usado.  

 
COMPARTILHAMENTO 

 
O acesso aos dados pessoais é limitado aos funcionários e colaboradores que deles 
necessitem para a prestação de serviço por parte da Valentech Brasil e às pessoas previstas 
pela lei nº 13.709/2018. 
 
Nenhuma das informações fornecidas à Valentech Brasil poderá ser compartilhada com 
outras pessoas ou empresas não afiliadas à Valentech Brasil, exceto para cumprimento de 
ordem de autoridade judicial ou obrigação regulatória. 

 
BASES LEGAIS 

 
As bases legais são a fundamentação legal que torna legítimo o tratamento de dados pessoais 
para uma determinada finalidade por parte da Valentech Brasil.     
 
A Valentech Brasil informa que os dados de seus usuários são tratados em respeito à LGPD e 
se dá, especialmente nas seguintes hipóteses:  
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- Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;  
- Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 
- Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. 
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.  
- Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. 
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam 
a proteção dos dados pessoais. 
- Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de 
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária 

 
TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

 
A Valentech Brasil poderá transferir dados para outros países para fins de armazenamento, 
por exemplo, em servidores localizados no exterior, com grau de proteção de dados 
adequado ao previsto em lei. Informamos que seus dados poderão estar sujeitos à legislação 
local e as regras pertinentes destes países. Ao interagir conosco, você concorda com essa 
transferência internacional, nos casos em que seja essencial para prestação dos serviços e 
execução do seu contrato conosco, de acordo com a legislação de proteção de dados. 
 
A Valentech Brasil poderá compartilhar os dados pessoais sob tratamento às suas afiliadas 
Valentech Pharma Colombia S.A.S. na República da Colômbia e/ou Valentech International 
LLC nos Estados Unidos. 

 
MEIOS DE CONTATO 

 
Toda e qualquer solicitação, comunicação ou aviso relativo ao tratamento de dados pessoais 
e dados sensíveis deverá ser feito pelo e-mail legal@valentechforlife.com , através do envio 
de correspondência para o endereço Alameda Santos, 1773, Of. 608, São Paulo-SP, CEP 
01419-100 ou através do telefone (11) 4081-1941.  
 
Qualquer pedido feito à Valentech Brasil Ltda será respondido de forma oportuna. 
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