
 

A presente Política de Privacidade explica como a Gilead Sciences, Inc., incluindo suas subsidiárias 
integrais, controladoras, coligadas e sucessoras (denominadas, em conjunto, como "Gilead"), trata as 
informações que você forneceu à Gilead, ou informações que foram coletadas em páginas de 
propriedade da Gilead e suas aplicações (denominadas, em conjunto, "Página da Gilead"). 

 
Por favor, leia esta Política de Privacidade antes de usar as Páginas da Gilead ou enviar informações 
à Gilead por meio de uma Página da Gilead ou por correio eletrônico. Ao acessar e usar a Página da 
Gilead, ou enviar um correio eletrônico à Gilead, você concorda, sem reservas ou ressalvas, com a 
coleta, uso e divulgação de informações que podem identificá-lo ("Informações Pessoais"), nos 
termos aqui descritos. 

 
Salvo disposição em contrário, esta Política de Privacidade não é aplicável a: (i) informações 
coletadas de você off-line; ou (ii) páginas de terceiros não controladas pela Gilead, as quais podem 
ser acessadas via links em Páginas da Gilead. É recomendável que você reveja as respectivas 
políticas de privacidade de cada página ou aplicação de Internet que você visita. 

 

COMO A GILEAD COLETA INFORMAÇÕES ON-LINE? 

A Gilead coleta informações por duas vias: 
 
Informações pessoais que você enviou: 

 
A Gilead coleta Informações Pessoais que você inseriu em campos de dados nas Páginas da Gilead. 
Por exemplo, você pode enviar seu nome, endereço de correspondência, endereço eletrônico, número 
de telefone ou outra informação para: (i) receber informações sobre assuntos diversos; (ii) 
inscrever-se em programas da Gilead; (iii) contatar o serviço de atendimento ao cliente da Gilead; ou 
(iv) responder a pesquisas da Gilead. Além disso, a Gilead pode consolidar informações de forma a 
torná-las não identificáveis (agregação/anonimização de dados), a fim de: (i) auxiliar a Gilead na 
melhoria da concepção de seus produtos e serviços; (ii) aprimorar as atividades de pesquisa da 
Gilead; e (iii) facilitar outras funcionalidades relativas aos negócios da Gilead. Para proteger sua 
privacidade, você não deve fornecer à Gilead qualquer informação que não seja especificamente 
solicitada. 

 
Coleta passiva de informações não-identificáveis: 

 
As Páginas da Gilead podem coletar dados sobre os seus acessos sem que você envie, ativamente, 
quaisquer informações. Informações não-identificadas podem ser coletadas por meio de várias 
tecnologias, como cookies e web beacons. Os cookies são pequenos arquivos de texto que são 
transferidos de uma página de Internet para o disco rígido do seu computador. Os web beacons 
(também conhecidos como arquivos GIF, pixels ou tags da Internet) auxiliam a Gilead a entender 
como você navega pelas Páginas da Gilead. O seu navegador de Internet transmite automaticamente 
para as Páginas da Gilead algumas dessas informações não-identificáveis, como a URL da página 
que você visitou e a versão do navegador de seu computador. 

 

 



 

As tecnologias passivas de coleta de informações são um meio de facilitar o uso das Páginas da 
Gilead, permitindo que a Gilead: (i) ofereça um melhor serviço; (ii) personalize as Páginas da Gilead 
com base nas preferências dos usuários; (iii) compile estatísticas, analise as tendências, gerencie e 
melhore as Páginas da Gilead. 

 
Certas funcionalidades das Páginas da Gilead podem não funcionar sem o uso de tecnologias de 
coleta passiva de informações. Os dados coletados por essas tecnologias não são capazes de 
identificá-lo sem o cruzamento com informações adicionais. Para informações sobre limitação ou 
desativação da tecnologia de rastreamento, consulte a seção abaixo intitulada "Quais as escolhas que 
tenho sobre como as Páginas da Gilead coletam e usam Informações Pessoais sobre mim?". 

 
Alguns parceiros de negócios da Gilead, os quais são contratados para realizar atividades comerciais 
(por exemplo, provedores de páginas na Internet) podem usar seus respectivos cookies nas Páginas 
da Gilead. Embora a Gilead possa não ter acesso direto ou ingerência sobre esses cookies, a 
presente Política de Privacidade regula o uso de cookies nas Páginas da Gilead, por parte da própria 
Gilead e de seus parceiros de negócios. A Gilead também pode permitir que redes sociais (por 
exemplo, Facebook) coloquem widgets nas Páginas da Gilead. Essas ferramentas de terceiros 
também podem ser utilizadas para rastreá-lo durante a navegação de páginas da Internet. Por 
exemplo, enquanto você estiver acessando o Facebook, este saberá que você navegou por 
determinadas páginas da Internet que contenham um widget no Facebook. A Gilead não possui 
ingerência sobre as práticas de privacidade de terceiros. 

 
Em que circunstâncias e para quais fins a Gilead pode coletar e usar Informações Pessoais 
através das Páginas da Gilead? 

 
Conforme mencionado acima, a Gilead poderá coletar informações sobre como você interage com as 
Páginas da Gilead. Normalmente, esta informação não é identificável e limita-se a manter a 
integridade ou promover melhorias na Página da Gilead. Quando à Informação Pessoal for enviada 
por você, a Gilead somente irá utilizá-la para responder as suas perguntas e fornecer-lhe um serviço 
eficiente, na medida permitida por lei. Depois de inserir Informações Pessoais em um formulário ou 
campo de dados em uma Página da Gilead, a Gilead pode usar as tecnologias automatizadas 
mencionadas acima para permitir que a Página da Gilead "lembre-se" de suas preferências pessoais, 
tais como seções da Página da Gilead que você visita com frequência e, se você preferir, sua 
identificação de usuário, combinando as informações não identificadas com suas Informações 
Pessoais. Ao utilizar a sua identificação de usuário, você autoriza, sem reservas ou ressalvas, pelo 
presente instrumento, a referida combinação de dados. 

 
A Gilead só usará Informações Pessoais para responder às suas solicitações e para outros fins 
comerciais permitidos pela Gilead, dentre outros, a oportunidade de receber avisos ou informações 
sobre os produtos ou serviços da Gilead; convites para participar de pesquisas, não clínicas, sobre os 
produtos ou serviços da Gilead; ou informações sobre eventos especiais que podem ser de seu 
interesse. A Gilead pode enviar-lhe, esporadicamente, anúncios relacionados a serviços, quando 
necessário. Por exemplo, a Gilead pode enviar-lhe uma notificação por e-mail se um determinado 
serviço for temporariamente suspenso para manutenção. De maneira geral, você não pode desativar 
as 

 

 



 

comunicações não promocionais, mas você tem a opção de desativar a sua conta. 
Caso você escolha utilizar o recurso de e-mail na Página da Gilead para receber alertas, a Gilead 
enviará um e-mail para validar o seu cadastro e confirmar que você está se inscrevendo para receber 
esses e-mails. Se você não desejar mais receber e-mails, você pode seguir as instruções fornecidas 
no e-mail para solicitar que a Gilead pare de enviar-lhe alertas por e-mail. 

 
Algumas Páginas da Gilead permitem enviar um link, a uma outra pessoa, para uma Página da Gilead. 
Caso você escolha utilizar o referido recurso, a Gilead irá pedir-lhe o endereço de e-mail do 
destinatário. A Gilead enviará automaticamente ao destinatário um único e-mail, que o convide a ler a 
página em questão. Essas informações são apenas usadas para a entrega da mensagem de e-mail 
especifica, e não são armazenadas ou utilizadas para qualquer outra finalidade. 

 
A Gilead pode compartilhar Informações Pessoais com agentes que auxiliam a Gilead em 
determinadas atividades comerciais, as quais são relacionadas às informações fornecidas. Esses 
agentes podem ser, dentre outros, prestadores de serviços que administram as assinaturas de e-mails 
e solicitações de informações enviadas à Gilead. A Gilead exige que tais agentes mantenham as 
Informações Pessoais em total sigilo, e somente usem ou divulguem Informações Pessoais com o 
único fim de desempenhar funções para a Gilead, seguindo as instruções da Gilead e esta Política 
Privacidade. Alguns desses agentes podem estar localizados fora do país em que as Informações 
Pessoais foram coletadas. Na medida em que qualquer Informação Pessoal seja enviada ao exterior, 
a referida Informação Pessoal estará sujeita às leis do país em que é mantida, e pode estar sujeita a 
divulgação a autoridades governamentais, tribunais ou agências de aplicação da lei ou reguladoras do 
país de destino, de acordo com as leis daquele país, contanto que não viole a legislação brasileira. 

 

Quando a Gilead divulga Informações Pessoais e por quê? 
 
A Gilead pode divulgar Informações Pessoais para atender a solicitações lícitas por autoridades 
governamentais; ou quando exigido ou permitido por lei elou em decorrência de um processo judicial 
ou administrativo; ou uma ordem judicial. 

 
A Gilead também pode usar ou divulgar Informações Pessoais, nos termos da lei: (i) em relação a 
uma reorganização societária ou de negócios, em potencial ou efetiva; (ii) ao solicitar financiamento, 
ou em relação a uma cessão, venda ou outra operação envolvendo a alienação de todo ou parte de 
seus negócios ou ativos, inclusive com o objetivo de permitir que as partes façam a auditoria ("due 
diligence") para determinar se a operação deve prosseguir; e (iii) no fechamento da operação. Em 
qualquer cessão ou venda, o cessionário ou comprador da Gilead pode usar e divulgar Informações 
Pessoais coletadas pela Gilead para os mesmos fins descritos na presente Política de Privacidade. 

 
A Gilead não divulgará suas Informações Pessoais a terceiros, exceto nos termos da 
presente Política de Privacidade. 

 

 



 

Quais são as escolhas que tenho sobre coleta e uso de Informações Pessoais pelas 
Páginas da Gilead? 

 
Você sempre pode limitar a quantidade e o tipo de Informações Pessoais que a Gilead recebe, ao 
escolher não inserir Informações Pessoais em formulários ou campos de dados nas Páginas da 
Gilead. Alguns dos serviços on-line só podem ser fornecidos se você fornecer à Gilead Informações 
Pessoais adequadas. Várias Páginas da Gilead podem perguntar se você deseja se inscrever nas 
listas de contatos ou programas da Gilead para ofertas, promoções e serviços adicionais que possam 
ser de seu interesse. 
 
Você também pode receber perguntas ou caixas de preferências, permitindo que você indique que 
não deseja que as Páginas da Gilead usem tecnologias de rastreamento, como cookies, para 
"lembrar" as suas Informações Pessoais, como IDs de usuários ou endereços de correspondência, 
nas futuras visitas às Páginas da Gilead. No entanto, as Páginas da Gilead que utilizam tecnologias 
de rastreamento para coletar informações não identificadas geralmente não oferecem a opção de 
desativar as tecnologias de rastreamento. Alguns navegadores da Internet permitem limitar ou 
desativar o uso de tecnologias de rastreamento que coletam informações não identificadas, por 
exemplo, a configuração "não rastrear" ("DNT"). Atualmente, as Páginas da Gilead não são 
compatíveis com o padrão DNT em sua versão atual. De todo modo, a Gilead não coleta ou divulga 
seu comportamento de navegação para fins de marketing a terceiros. 

 
Como a Gilead protege as Informações Pessoais coletadas nas Páginas da Gilead? 

 
A Gilead tem como prática assegurar que cada Página da Gilead utilize, com critérios comercialmente 
razoáveis, salvaguardas técnicas, processuais e administrativas, proporcionais ao grau de 
sensibilidade e ao volume de dados processados. No entanto, a confidencialidade das Informações 
Pessoais transmitidas pela Internet não pode ser integralmente garantida, uma vez que não se trata 
de comunicação privada. A Gilead recomenda extrema cautela ao transmitir Informações Pessoais 
pela Internet. 

 
Portanto, ao enviar Informações Pessoais às Páginas da Gilead, você deve avaliar os benefícios e os 
riscos. A Gilead não tem controle sobre páginas de terceiros ou seu conteúdo; e a Política de 
Privacidade da Página da Gilead não se aplica a essas páginas. Você deve verificar as políticas de 
privacidade de páginas de terceiros antes de enviar Informações Pessoais. Isso também se aplica aos 
parceiros de negócios ou redes sociais que possuem ferramentas de compartilhamento nas Páginas 
da Gilead (por exemplo, o Facebook). Como a Gilead não controla as práticas de privacidade desses 
terceiros, você deve revisar as configurações de privacidade diretamente com esses terceiros. 

 
Como a Gilead protege a privacidade de crianças nas Páginas da Gilead? 

 
A Gilead não coleta ou utiliza, intencionalmente, Informações Pessoais de crianças em Páginas da 
Gilead (são denominadas "crianças" pessoas físicas menores de 18 anos de idade). A Gilead não 
permite, intencionalmente, que as crianças solicitem produtos da Gilead, comuniquem-se com a 
Gilead ou usem qualquer um dos serviços on-line da Gilead. Se você suspeitar que um de seus filhos, 
ou qualquer pessoa de quem você seja responsável legal, forneceu-nos Informações Pessoais, entre 
em contato com a Gilead, por 

 

 



 

um dos métodos especificados abaixo, e a Gilead colaborará para solucionar a questão. 
 
Acesso, correção e informações de contato. 

 
Com o seu apoio, a Gilead manterá as Informações Pessoais precisas e atualizadas. Você pode 
solicitar a remoção, alteração ou correção de suas Informações Pessoais a qualquer momento. Você 
também pode entrar em contato com a Gilead para ser excluído de qualquer programa ou serviço 
para o qual você tenha se cadastrado por meio das Páginas da Gilead. Você pode entrar em contato 
com a Gilead pelo telefone +55 (11) 3036-9988; ou por e-mail sac@gilead.com; ou no endereço: 

 
Av. Dr. Chucri Zaidan 1240, 150 andar- Cj. 1501-1502 
Golden Tower, Morumbi Corporate 
0471 1-130 São Paulo-SP- Brasil Att.: 
Privacidade de Dados 

 
Todas as comunicações para a Gilead devem incluir o nome, dados de contato (como 
e-mail, número de telefone ou endereço) e uma explicação detalhada da solicitação. Além disso, as 
comunicações relacionadas às Páginas da Gilead devem incluir, conforme aplicável, o e-mail utilizado 
no cadastro e o endereço da Página da Gilead na qual foram fornecidas Informações Pessoais (por 
exemplo, www.gilead.com). Os pedidos de exclusão, alteração, ou correção de Informações Pessoais 
devem incluir, no assunto do e-mail, "Pedido de exclusão" ou "Pedido de alteração/correção", 
conforme aplicável. A Gilead empregará esforços para responder a todos os pedidos razoáveis em 
tempo hábil e dentro dos limites de tempo previstos na legislação. Se você tiver dúvidas ou 
reclamações em relação à nossa política ou práticas de privacidade, entre em contato conosco em 
sac@gilead.com ou no endereço de correspondência acima. 

 
Legislação Aplicável e Foro 

 
O presente instrumento será regido pela lei brasileira, eleito o Foro Central da Comarca da Capital, do 
estado de São Paulo, como o único competente para a resolução de qualquer litígio decorrente deste 
instrumento. 

 
Alterações da Política de Privacidade 

 
A Gilead reserva-se o direito de alterar a Política de Privacidade periodicamente para refletir os 
avanços tecnológicos, as mudanças legais e regulatórias, e as práticas comerciais da Gilead. Se a 
Gilead alterar suas práticas de privacidade, haverá uma versão atualizada desta Política de 
Privacidade refletindo tais mudanças. A Gilead avisará sobre eventuais mudanças atualizando a data 
desta Política de Privacidade. A sua interação com a Página da Gilead será regida pela versão da 
Política de Privacidade vigente na ocasião. 

 
Última atualização: 23 de outubro de 2019 

 


