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Última atualização: 15 de junho de 2018 
 
Obrigado por visitar o nosso site. Esta Declaração de Privacidade estabelece bases em que os 
dados pessoais dos usuários (“você”) do website da Eurofins fornecidos através dos formulários da 
web da Eurofins (estabelecidos abaixo sob as informações do controlador) serão processadas pela 
Eurofins. 
 
Queira ler o seguinte, cuidadosamente, a fim de compreender nossas práticas com respeito aos 
seus dados pessoais e como a Eurofins irá tratá-los. Se você tiver alguma dúvida com relação a esta 
Declaração de Privacidade ou se você quiser apresentar um pedido com relação às suas 
informações pessoais, entre em contato conosco por meio do nosso ponto de contato: 
 
Leandro Reis 
+55 19 2107 5500 
leandroreis@eurofins.com 
 

1 Informação do Controlador 

 
O responsável pelo controle de qualquer informação obtida por meio deste formulário da web 
(doravante denominado como o “controlador” ou a “Eurofins” ou “nós”) é: 
 
EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA.  

Rod. Eng° Ermênio de Oliveira Penteado, s/n km 57.7, Prédio 1 - Condomínio Industriale 
Tombadouro – Indaiatuba/SP – CEP 13.337-300 
 
EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA.  

Rua Francisco Bezerra Monteiro 712  
Engenho do Meio – Recife/PE – CEP: 50.730-250 
 
INTEGRATED PETROLEUM EXPERTISE COMPANY SERVIÇOS EM PETRÓLEO LTDA. 

Rua Barros Barreto, 35   
Bonsucesso – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21.032-140 
 
ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVIÇOS ANALÍTICOS E AMBIENTAIS LTDA. 

Rua Bitencourt Sampaio, 105  
Vila Mariana – São Paulo/SP – CEP: 04.126-060  
 
ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVIÇOS ANALÍTICOS E AMBIENTAIS LTDA. 

Rua Francisco Cruz, 178  
Vila Mariana – São Paulo/SP – CEP: 04.117-091 
 
ANALYTICAL TECHNOLOGY SERVICOS ANALÍTICOS E AMBIENTAIS LTDA. 

Rua Senador Vergueiro, 4303 – 4305  
Rudge Ramos – Sao Bernardo do Campo/SP – CEP: 09.605-000 
 
LABORATÓRIO ALAC LTDA. 

Rua David Sartori, 601 
Alfandega – Garibaldi/RS – CEP: 95.720-000 
 
LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA. 

Rua 21, N° 470  
Jardim Rio Claro – Rio Claro/SP – CEP: 13.503-751 
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2 Quais informações pessoais coletamos, e como? 

 
Coletamos as informações pessoais que são requisitadas em nossos formulários da web e que você 
tenha concordado a fornecer. 
Tais informações pessoais consistem, geralmente, de: 

 Dados sobre sua identidade, como seu formulário de cumprimentos, seu sobrenome, e seu 
primeiro nome; 

 Dados sobre sua ocupação, como o nome de sua empresa e o título do seu cargo; 

 Informações sobre como contatá-lo, como seu endereço de e-mail, seu telefone profissional 
direto, seu fax profissional direto, seu celular e seu endereço postal; 

 Dados sobre suas preferências de comunicação, como o idioma e canal a serem utilizados; 

 Dados sobre seus interesses de negócios. 
 
Você deve apenas nos fornecer suas informações pessoais requisitadas nos formulários da web e, 
se você não concordar em nos fornecer essas informações, você não deve preencher os formulários 
da web. Entretanto, se você quiser estabelecer um relacionamento de negócios com a gente, você 
deve nos fornecer as informações necessárias a fim de celebrar contratos relevantes e realizar os 
serviços relevantes. 
 
Também utilizamos a ferramenta de rastreamento de usuário-comportamento disponível em nosso 
software de CRM (ex.: MailChimp), que permite que saibamos, por exemplo, se você abriu um 
boletim informativo ou clicou em um link, a fim de aperfeiçoar o conteúdo de nossos boletins 
informativos e sua usabilidade.  
 

3 Por que usamos suas informações pessoais? 

Nós podemos usar as informações que coletamos por meio dos formulários da web para os 
seguintes propósitos: 
 

 Contatá-lo por qualquer meio; 

 Fornecer, administrar e informá-lo a respeito de produtos, serviços, eventos, pesquisas e 

promoções pela Eurofins ou nossas afiliadas (inclusive enviar comunicações de marketing e 

boletins informativos) 

 Dar a possibilidade para você participar de seminários e treinamentos; 

 Processar, avaliar e responder aos seus pedidos (incluindo pedidos de orçamento, pedidos 

de documentação, pedidos de testes gratuitos), consultas e solicitações (incluindo para 

testes voluntários); 

 Criar, administrar e informá-lo a respeito de sua conta (incluindo quaisquer compras e 

pagamentos); 

 Prestar serviços de investidor e de apoio ao cliente; 

 Avaliar seu interesse profissional (incluindo cargos atuais e futuros) e entrar em contato com 

você com relação a um possível trabalho; 

 Estabelecer uma relação de negócios com você; 

 Garantir a satisfação do cliente por meio do envio de pesquisas; 
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 Cumprir as leis e obrigações que estamos sujeitos; 

 Manter nosso software (incluindo, mas não se limitando, ao reparo de bugs); 

 Reunir estatísticas sobre sua receptividade em relação aos nossos e-mails; 

 Ser capaz de tornar seus direitos, descritos abaixo, exercíveis. 

Nós também podemos usar suas informações pessoais para propósitos adicionais. Identificaremos 
esses propósitos adicionais no momento da coleta, se houver. 

4 Que bases de processamento confiamos para processar suas informações 
pessoais? 

A fim de processar seus dados pessoais, dependendo da situação, nós confiamos em: 
 

 nossos interesses legítimos (não para dados confidenciais), sendo  
 

o garantir a realização de um contrato celebrado com seu empregador; 
o responder aos seus pedidos e consultas; 
o o recrutamento de candidatos para preencher quaisquer de nossas vagas atuais ou 

futuras dentro de uma das empresas do grupo Eurofins; 
o a prevenção de fraudes; 
o o marketing direto; 
o a necessidade para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais; 
o transferência de informação no grupo para propósitos administrativos; 
o manutenção (incluindo, mas não se limitando, ao reparo de bugs) de nossa base de 

dados. 
 

 obrigações legais (com relação a dados confidenciais, somente obrigações legais no campo 
do direito do trabalho e da previdência social) 

 cumprimento do contrato, incluindo a melhoria contínua dos serviços prestados no abrigo de 
tais contratos; 

 seu consentimento. 
 

5 Se você der seu consentimento para processar suas informações pessoais para 
um propósito específico, você pode retirá-lo mais tarde? 

Sim, você pode retirar seu consentimento, totalmente ou em partes, a qualquer momento, ao alterar 
suas preferências através de um link fornecimento em todos os rodapés dos e-mails ou entrando em 
contato com nosso ponto de contato designado acima. 
 

6 A quem suas informações pessoais serão transferidas? 

Seus dados pessoais podem ser transferidos para quaisquer afiliadas da Eurofins (que podem ser 
encontradas em https://www.eurofins.com/). Nós não vendemos ou de outro modo divulgamos 
informações pessoais sobre você a terceiros, exceto como descrito abaixo. 
 

 para negócios e pessoas de confiança a fim de processar suas informações pessoais para 

nós, com base em nossas instruções e em conformidade com leis e regulamentos de 

privacidade aplicáveis; 

 para prestadores de serviço que nós contratamos para realizar serviços em nosso nome;  

https://www.eurofins.com/
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 para empresas, organizações ou indivíduos de fora da Eurofins, se nós tivermos uma boa 

razão para acreditar que o acesso, o uso, a preservação ou a divulgação da informação são 

razoavelmente necessários para: 

o executar e aplicar termos contratuais.   

o cumprir qualquer lei aplicável, regulamento, processo legal ou pedido governamental 

exequível; 

o detectar, prevenir ou de outro modo tratar de problemas de fraude de endereço, 

segurança ou técnicos; 

o proteger contra o prejuízo de direitos, propriedade ou segurança da Eurofins, nossos 

usuários ou o público, como requerido ou permitido pela lei; 

 Para agências regulatórias ou de cumprimento da lei, se nós acreditarmos, em boa-fé, que 
nós somos requeridos por lei a divulgá-las em conexão com a detecção de crime, a 
arrecadação de impostos ou obrigações, a fim de cumprir com qualquer lei aplicável ou 
ordem de um tribunal de jurisdição competente, ou em conexão com processos legais; 

 Para terceiros como parte de uma fusão, aquisição ou falência, no caso de nós vendermos 
ou transferirmos todo ou uma parte de nossos negócios ou ativos (incluindo através de 
falência). 

7 As suas informações serão transferidas para fora da União Europeia? 

Seus dados pessoais podem ser transferidos para fora da UE no caso de um dos destinatários 
declarados acima estarem localizados fora da UE e somente para países para os quais: 
 

 a Comissão Europeia tenha emitido uma decisão de adequação (que garanta que um nível 
adequado de proteção de dados pessoais seja oferecido naquele país); 

 você tiver dado consentimento explícito; 

 proteções apropriadas tiverem sido fornecidas, tais como cláusulas de proteção de dados 
padrão. 

 

8 Que direitos você possui sobre seus dados pessoais? 

Você tem o direito de solicitar: 
 

 o acesso aos seus dados; 

 a retificação de seus dados; 

 a portabilidade dos dados que você nos forneceu; 

 a objeção ao processamento de seus dados; 

 a restrição ao processamento de seus dados; 

 a exclusão de seus dados. 
 

Você também tem o direito de contestar o processamento de seus dados e queixar-se à autoridade 
de proteção de dados nacional relevante, no caso desses direitos não serem cumpridos. Uma visão 
geral das autoridades de proteção de dados nacionais está disponível no seguinte link: 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

9 Por quanto tempo manteremos seus dados? 

Seus dados pessoais serão armazenados por um período de tempo limitado, determinado com 
relação à necessidade de mantê-los, a fim de servir aos propósitos pelos quais eles foram coletados 
e processados, como listados acima. 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
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 Detalhes do Contato dos clientes existentes: até 10 anos após o fim do relacionado com o 
cliente 

 Histórico de compra dos clientes existentes: até 10 anos após o fim do relacionado com o 
cliente 

 Detalhes de contato do cliente potencial: até 3 anos após a campanha 

 Histórico de candidatura a empregos no grupo: até 2 anos após cadastro ou envio de 
currículo. 

 
 


