Termos e Condições do uso do site
AO CLICAR NO BOTÃO "ACEITO", O USUÁRIO ESTARÁ ADERINDO E CONCORDANDO
AUTOMÁTICA E INTEGRALMENTE COM OS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO TRANSCRITOS.
Pelo presente instrumento de um lado MERCK S.A, sociedade anônima com sede na Estrada
dos Bandeirantes, n.º 1099, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.069.212/0001-84, doravante designada simplesmente "MERCK" e, de outro lado, a pessoa
física que acessará o site, doravante designado simplesmente " USUÁRIO”, acordam.
1.OBJETO
1.1. O objeto do Contrato é a disponibilização de acesso ao conteúdo informativo do site
WWW.DESCUBRABION3.COM.BR,
para
o
USUÁRIO.
1.2. Os materiais informativos constantes do site são protegidos por Direitos Autorais e
Copyright©. Por essa razão, os USUÁRIO(S) se obrigam a não difamar, deturpar, violar e/ou
divulgar de forma jocosa e/ou vexatória, denegrindo a imagem da Merck S.A ou mesmo
violando qualquer direito de terceiro, sem prejuízo de qualquer outro conteúdo que se
entenda inapropriado e assim entendido por qualquer pessoa de diligência média, sob pena
de arcar com as responsabilidades decorrentes desse ato nas esferas civil e criminal.
2. ACESSO
2.1. O acesso ao site WWW.DESCUBRABION3.COM.BR estará à disposição do USUÁRIO 24
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, excetuam-se interrupções
necessárias por ocasião de serviços de manutenção no sistema, falhas na operação das
empresas fornecedoras de energia elétrica e/ou das empresas prestadoras de serviços de
telecomunicação, casos fortuitos e/ou força maior.
3. PRAZO DO CONTRATO
3.1. O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado até que a Merck decida suspender
ou interromper a campanha.
4. PRAZO PARA EXCLUSÃO DOS DADOS
4.1. A MERCK S.A. informa que os dados estatísticos coletados serão mantidos por até 5
(cinco) anos após a eventual desativação do site.
5. RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS
5.1. O USUÁRIO deverá possuir, instalar e custear, sob sua inteira responsabilidade, os
equipamentos de informática necessários para o acesso ao site, inclusive microcomputador
com capacidade de processamento adequada, e contratar o serviço de acesso à Internet de
sua preferência.
6. OBRIGAÇÕES E EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA MERCK
6.1 A MERCK compromete-se a:
a. resguardar a privacidade e proteção dos dados pessoais dos USUÁRIOS, sendo certo que
a coleta das respostas nesta plataforma tem finalidade meramente estatística e seu conteúdo
será mantido de forma anônima;
b.
envidar seus melhores esforços para assegurar e desenvolver a qualidade da
disponibilização de acesso ao conteúdo médico-científico objeto do presente Contrato.
6.2. A MERCK não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado por meio dos artigos médicocientíficos ou materiais educacionais, disponibilizados neste site, cuja avaliação e
aproveitamento são de inteira responsabilidade do USUÁRIO, com capacidade civil, nela
compreendida a higidez física e mental, e total autonomia do USUÁRIO para avaliar
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livremente o conteúdo de tais artigos. Desta forma, o USUÁRIO declara estar ciente de que
não existem quaisquer responsabilidades civis, criminais ou solidárias na disponibilização dos
conteúdos informativos no site.
6.3. A MERCK não se responsabiliza, direta ou indiretamente, por quaisquer danos e/ou
prejuízos causados pela utilização dos arquivos disponíveis para download no site, inclusive
danos causados por vírus de computador ou equivalentes.
7. DO TERMO DE USO DO SITE
7.1 O USUÁRIO declara expressamente que está ciente e concorda com o termo de uso,
conforme a seguir descrito, que se aplica a todo o conteúdo disponibilizado no site
WWW.DESCUBRABION3.COM.BR :
a. Utilizar todo o conteúdo do site da MERCK de forma lícita, sendo vedada a reprodução,
distribuição, transformação, comercialização ou modificação do conteúdo;
b.
não manipular, alterar, deturpar ou suprimir os dados identificadores dos direitos
autorais constantes dos artigos, trabalhos, estudos ou textos médico-científicos;
c. não destruir ou corromper dados e informações de outros usuários;
d. não violar a privacidade de outros usuários por qualquer meio; e,
e. não distribuir, via correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e formas similares de
comunicação mensagens não solicitadas do tipo "corrente" e mensagens em massa,
comerciais ou não vinculando o site e/ou informações presentes neste site.
8. DO TERMO DE CONSENTIMENTO
8.1 Ao aceitar o termo em referência, o USUÁRIO aceita ter acesso ao site e cumprir com
todo este Termos e Condições de Uso do Site.
9. RESCISÃO
9.1. A MERCK poderá rescindir este Contrato a qualquer tempo e sem comunicação prévia se
o USUÁRIO descumprir os termos deste Contrato.
10. DIREITOS AUTORAIS E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
10.1 O código fonte, textos, layout, imagens, marcas ou quaisquer outras obras ou elementos
de identificação presentes no site encontram-se protegidos por direitos autorais ou de
propriedade industrial.
10.2 Ao acessar o site, o usuário declara que respeitará todos os direitos de propriedade
intelectual
da
Merck
sobre
seu
conteúdo.
A Merck não autoriza a cópia ou reprodução do conteúdo do site em qualquer outra
publicação, eletrônica ou não, sem sua autorização prévia e expressa.
11. SITES DE TERCEIROS
11.1 Nosso site pode conter links a/de sites terceiros. Caso você siga um link de qualquer
desses sites, observe por favor que os mesmos possuem seus próprios Termos de Uso e
Condições e que não aceitamos qualquer responsabilidade ou responsabilização por essas
políticas.
12 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
12.1 Podemos ocasionalmente atualizar estes Termos e Condições de Uso e o incentivamos
a rever periodicamente o mesmo para manter-se informado sobre como estamos tratando os
Termos e Condições de uso deste site. Sua utilização continuada do site constitui seu
consentimento destes Termos e quaisquer atualizações.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
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13.1. O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo
integralmente.
13.2. Qualquer omissão ou tolerância das partes na exigência do fiel cumprimento dos termos
e condições deste contrato, ou no não exercício das prerrogativas dele decorrentes, não
constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte exercê-lo a qualquer tempo.
13.3. O presente Instrumento revoga e substitui todos e quaisquer Contratos anteriormente
celebrados em relação ao seu objeto, orais ou escritos.
13.4. Nenhuma das partes será responsável ou será considerada faltosa pelo
descumprimento de qualquer cláusula deste Termos e Condições de Uso do Site, se impedida
de desempenhar suas obrigações por motivos de força maior ou caso fortuito, incluindo, mas
não se limitando a, greves, incêndios, terremotos, guerras ou outras contingências além da
previsão ou controle das partes.
13.5. Todas as marcas, símbolos, logotipos eventualmente citados nas páginas deste site são
de propriedade de seus respectivos titulares e têm proteção legal.
13.6. Websites de Terceiros. Nosso Website pode conter links para e de websites de terceiros.
Se você seguir um link para qualquer um desses websites, observe que esses websites têm
as suas próprias políticas de privacidade e que não assumimos qualquer responsabilidade ou
obrigação por essas políticas. Verifique essas políticas antes de enviar quaisquer dados
pessoais a esses websites.
14. FORO
14.1 Fica eleito o foro central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer controvérsia derivada
do presente Contrato.

Política de Privacidade e de Cookies
IMPORTANTE: LEIA ESTA POLÍTICA COM ATENÇÃO; ELA CONTÉM INFORMAÇÕES
IMPORTANTES.
A Merck S.A (“Merck”, “nós” ou “nosso”) respeita a privacidade de usuários de sites e está
comprometida com a proteção de suas informações pessoais. Observe, por favor, que este
site (“www.descubrabion3.com.br”) é para utilização e acesso educativo sobre o produto
Bion3, seu mecanismo de ação e seus benefícios.
Esta política, juntamente com os Termos de Utilização, estabelece a forma pela qual
quaisquer dados pessoais seus, que coletamos ou que você nos forneça, serão por nós
processados.
Utilizando nosso Site, você indica que aceita esta Política de Privacidade e de
cookies e concorda em adotá-la. Caso não concorde com esta política, abstenha-se
por favor de utilizar nosso site.
Leia por favor com atenção para entender nossas visões e práticas em relação a seus dados
pessoais e outros dados pessoais que você forneça, assim como a maneira pela qual os
trataremos.
Essa política se refere à nossa prática geral de dados com ênfase nos seus dados.
1.

Podemos coletar e processar os seus seguintes dados:
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a)
Informações que você forneça no preenchimento de formulários e/ou no registro no
nosso site, incluindo, dentre outras, endereços de e-mail, nome e local de trabalho ou
informações técnicas sobre seu software de computador;
b)
Caso você entre em contato conosco, podemos manter um registro dessa
correspondência; podemos também pedir informações a você, quando você relatar um
problema no nosso site;
c)
Detalhes das suas visitas ao nosso site, incluindo, dentre outros, dados de tráfego e
outros dados de comunicação e os recursos que você acessa.
2.
Utilização de Endereços de IP. Um endereço de Protocolo de Internet (IP) é um
conjunto de números que é automaticamente atribuído a um computador quando você faz
log-on ao prestador do serviço de Internet. Servidores de Internet identificam
automaticamente o seu computador pelo endereço de IP atribuído ao mesmo durante sua
sessão online.
A Merck S.A ou empresas terceiras atuando em nosso nome podem coletar informações sobre
o seu computador, incluindo endereços de IP disponíveis, o sistema operacional e o tipo de
navegador, para fins de administração de sistemas e para auditar a utilização do nosso site.
Nós não relacionamos o endereço de IP de um usuário a informações pessoalmente
identificáveis desse usuário, o que significa que a sessão de cada usuário será ‘logada’ porém
o mesmo permanece anônimo para nós. No entanto, endereços de IP podem ser utilizados
para identificar usuários do nosso site quando acharmos necessário fazer valer nossos termos
de utilização, ou ainda proteger nosso serviço, site ou outros usuários.
3.
Cookies. Cookies são pequenos arquivos de texto que são colocados no seu
computador por sites que você visita. Eles são amplamente utilizados para fazer com que os
sites funcionem ou funcionem mais eficientemente, assim como fornecer informações aos
proprietários do site.
Este site criará dois cookies temporários (XSRF-TOKEN e laravel_session) como parte do
processo de identificação de log-in do usuário. Esse cookie temporário é configurado para ser
excluído automaticamente uma vez que a aplicação do navegador da internet seja fechada.
Você pode bloquear cookies ativando a configuração no seu navegador que permite que você
recuse a configuração de todos ou de alguns cookies. No entanto, caso você utilize
configurações do navegador para bloquear cookies (incluindo cookies essenciais), você pode
não ser capaz de acessar o nosso site ou partes do mesmo. Para saber mais sobre cookies,
incluindo para ver quais cookies foram configurados e como gerenciá-los e excluí-los, visite
www.allaboutcookies.org
4.
Onde armazenamos os Dados Pessoais. A operação do site requer que os seus
dados que coletamos e os dados registrados e gerados no site sejam armazenados pela Merck
S.A ou terceiro atuando em nome da mesma, em local determinado pela mesma. Os dados
que você fornece são armazenados num destino dentro da Área Econômica da Europa
("EEA"). Eles podem, todavia, ser processados por pessoal operando dentro ou fora das EEA
que trabalhe para nós, ou para um dos nossos fornecedores. Adotaremos todas as medidas
devidamente necessárias para assegurar que os dados que você nos forneça sejam tratados

4 of 6

de forma segura e de acordo com as leis de privacidade aplicáveis e com esta Política de
Privacidade.
Quando esses dados se relacionarem a dados pessoais (incluindo dados pessoais sensíveis),
os dados serão tratados de forma pseudoanônima, e serão criptografados antes de sua
transferência e enquanto estiverem na base de dados para assegurar que as informações
relacionadas aos usuários não possam ser identificadas por pessoal não autorizado.
Todas as informações que você nos fornece são armazenadas em servidores seguros, e
adotamos todas as devidas medidas para protegê-las. No entanto, você é responsável,
quando fornecer dados pessoais ou se cadastrar, por manter em sigilo a senha fornecida a
você ao registrar-se em nosso site para acessá-lo. Pedimos a você que não compartilhe essa
senha com ninguém.
Infelizmente, a transmissão de informações pela Internet não é completamente segura.
Apesar de fazermos o nosso melhor para proteger seus dados pessoais, não podemos garantir
a segurança dos seus dados transmitidos ao site; qualquer transmissão será realizada ao seu
próprio risco. Uma vez que tenhamos recebido suas informações, nós sempre utilizaremos
procedimentos estritos e recursos de segurança para prevenir acesso não autorizado.
5.
Como utilizamos as suas informações. Nós não utilizaremos seus dados para
fins de marketing ou para quaisquer fins que não os fins específicos listados abaixo. Podemos
utilizar seus dados:
a)
Para entrar em contato com você para lhe pedir para responder a pesquisas ou realizar
pesquisa de mercado sobre condições médicas e a utilidade das informações e dos serviços
que prestamos, apesar de você não ser obrigado a respondê-las;
b)
Para enviarmos e-mail marketing ao MÉDICO USUÁRIO, desde que previamente
autorizado;
c)
Para assegurar que o conteúdo do nosso site seja apresentado da forma mais eficiente
para você e seu computador;
d)
Para permitir que você participe de recursos interativos do nosso Serviço (caso haja),
quando você optar por fazer isso e/ou;
e)
Para lhe informar quando atualizações ao site forem disponibilizadas.
f)
Para poder encontrar o MÉDICO USUÁRIO em outras plataformas digitais, por meio do
endereço de e-mail fornecido.
g)
Para fins meramente estatísticos e de forma anonimizada.
6.
Divulgação das suas Informações. Podemos divulgar suas informações pessoais
a terceiros (dentro do significado de leis de Proteção de Dados) apenas nas seguintes
circunstâncias:
a)
Caso a Merck S.A. venha a sofrer fusão, aquisição ou qualquer outra reestruturação
corporativa, podemos divulgar seus dados pessoais aos terceiros envolvidos nessa transação
corporativa. Qualquer divulgação só seria feita para o fim exclusivo de assegurar a
continuidade dos serviços prestados a você (caso haja);
b)
Caso sejamos obrigados por lei a divulgar suas informações ou para cumprir ou aplicar
nossos Termos de Utilização (ver acima) e proteger nossos direitos de propriedade ou direitos
de outras partes.
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7.
Acesso a informações. De acordo com a legislação aplicável no território brasileiro,
incluindo-se, mas não se limitando à Lei no 12.965, datada de 23 de abril de 2014, lhe é
concedido o direito de acessar suas informações mantidas e de corrigir ou excluir quaisquer
dessas informações. Seu direito de acesso pode ser exercido de acordo com a Lei. Você terá
o direito de solicitar acesso às informações pessoais coletadas sobre você pela Merck S.A e
seus prestadores terceiros. Você terá direito de exigir que a Merck S.A. e seus prestadores
de serviços terceiros corrijam quaisquer inexatidões sem cobrança ou de solicitar exclusão
de suas informações pessoais. Em caso de exclusão, a Merck S.A. e seus prestadores de
serviços terceiros manterão um registro da sua solicitação de exclusão e a data em que tal
exclusão ocorreu. Qualquer solicitação será realizada conforme a seção 9 abaixo.
8.
Revogação de consentimento. Você pode a qualquer tempo revogar seu
consentimento dos termos desta Política de Privacidade e sua utilização do nosso site. Nessas
circunstâncias você pode notificar a Merck S.A. Mediante o recebimento dessa solicitação,
seus detalhes ou os da pessoa que você representa serão excluídos assim que possível.
9.
Mudanças na nossa Política de Privacidade. Podemos ocasionalmente atualizar esta
Política de Privacidade & de Cookies e o incentivamos a rever periodicamente a mesma para
manter-se informado sobre como estamos ajudando a proteger as informações pessoais que
coletamos. Sua utilização continuada do site constitui seu consentimento desta Política de
Privacidade e quaisquer atualizações.
10.
Contato. Para todas as perguntas, comentários e solicitações relacionadas a esta
Política de Privacidade & de Cookies ou outros materiais no nosso site entre em contato com
a Merck S.A.
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