Termo de Uso e Condições
Este Termo de Uso e Condições entra em vigor a partir de 01 de Fevereiro de 2019.
Ao clicar no botão “Aceito”, o Usuário declara estar ciente de que está aderindo e concordando
integralmente com o presente Termo de Uso e Condições, conforme segue:
1.

Objeto

1.1. O objetivo do presente Termo de Uso e Condições (“T&C”) é regulamentar o acesso ao
conteúdo, pelo USUÁRIO, do site “Biolab Studio” (“Site”), acessado mediante cadastro e
preenchimento das condições de cadastro aqui previstas, através da URL
https://www.biolabstudio.com.br
ou
através
de
área
restrita
do
site
https://www.biolabfarma.com.br/pt/.
1.2. O Site é um portal de conteúdo científico médico, desenvolvido pela Biolab, contando com
um acervo de estudos clínicos, artigos científicos, informações sobre produtos. Todo o seu
conteúdo é voltado exclusivamente para o conhecimento científico e didático dos profissionais
prescritores da área da saúde (“Portal”).
1.3. O Portal é desenvolvido e oferecido pela Biolab Sanus Farmacêutica Ltda, a seguir
“Biolab”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.475.833/0001-06, com sede na Av. Paulo Ayres, nº
280, Vila Iasi, Cidade Taboão da Serra, Estado de São Paulo, e escritório administrativo na Rua
Santa Justina, 660, Cj. 141, 14º andar do Condomínio Faria Lima Corporate, Vila Olímpia, São
Paulo, SP, CEP 04545-042.
1.4. O USUÁRIO concorda e está ciente de que a utilização do conteúdo do Site deverá ocorrer
em conformidade com as normas, leis, regras e princípios éticos estabelecidos pelo Conselho
Federal de Medicina e pela ANVISA, sendo vedado o uso pelo USUÁRIO para fim diverso.
1.5. A BIOLAB não concede qualquer garantia, expressa ou tácita, de que os conteúdos e as
informações publicados no Site sejam completas, atualizadas e exaustivas sobre os temas tratados,
não devendo servir como única fonte de informação ao USUÁRIO.
1.6. O conteúdo veiculado no Site, de autoria de terceiros, reflete a opinião de seus autores e
não necessariamente da BIOLAB.
1.7. A BIOLAB se reserva no direito de desativar o Site, de forma definitiva ou temporária, ou
fazer modificações parciais ou totais no seu conteúdo, a qualquer tempo, independentemente de
notificação ao USUÁRIO. O USUÁRIO desde já concorda e reconhece que é de sua única e inteira
responsabilidade a verificação periódica deste T&C
2.

Aceite Dos Termos de Uso e Condições

2.1. Ao se cadastrar no Site, o USUÁRIO declara que leu, compreendeu e aceita as regras
estabelecidas no presente Termo de Uso e Condições (“T&C”).
2.2.
Todos os conteúdos oferecidos pelo Site necessitam de cadastro prévio por parte do
USUÁRIO para serem acessados.

2.3. O USUÁRIO declara que as informações fornecidas no Cadastro são verdadeiras e
autênticas e que está legitimado a acessar o presente Site, por ser profissional habilitado a
prescrever ou dispensar medicamentos, nos termos exigidos pela RDC 96/2008 da ANVISA.
Declara ainda estar ciente de que a falsidade das informações configura crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sendo passível de responsabilização na esfera criminal e civil, inclusive.
2.4.
A violação ao T&C resultará, a exclusivo critério da Biolab Farmacêutica, no
cancelamento do cadastro do USUÁRIO. Caso seja identificada qualquer inconsistência ou
violação ao presente instrumento, a Biolab Farmacêutica poderá tomar as providências legais
necessárias.
2.5. O USUÁRIO declara que tem ciência e que concorda que a Biolab Farmacêutica
poderá veicular propagandas e anúncios próprios ou de parceiros do Site durante acessos
ao Site ou enviar ao USUÁRIO comunicações comerciais, também próprias ou de parceiros
do Site, por canais eletrônicos como e-mails, notificações ou SMS. Para as referidas
comunicações, o USUÁRIO está ciente e concorda que serão utilizadas as informações
cadastrais e as visitas do USUÁRIO ao Site, com o intuito de fornecer anúncios
personalizados.
3.

Política de privacidade

3.1. A BIOLAB Farmacêutica assume o compromisso de proteger os dados cadastrais do
USUÁRIO, voluntariamente fornecidos pelo USUÁRIO para acesso ao Site. Todavia, é de
responsabilidade do USUÁRIO manter seu login e senha em sigilo. Caso o USUÁRIO identifique
o uso indevido de sua conta, deverá relatar imediatamente o ocorrido através do e-mail
faleconosco@biolabfarma.com.br.
3.2. O USUÁRIO desde já autoriza a Biolab Farmacêutica a preservar e armazenar seus dados
cadastrais e as informações sobre a data, horário de acesso e conteúdo acessado.
3.3. O USUÁRIO também autoriza a BIOLAB Farmacêutica e suas empresas afiliadas a utilizar
os dados e informações previstos no item 3.2 em benefício do Portal e compartilhá-las com os
parceiros do Site, tais como empresas prestadoras de serviços de criação, manutenção e
atualização do conteúdo do Site. Estes dados e informações também poderão ser divulgados, caso
a BIOLAB seja obrigada por lei, ordem judicial ou determinação de autoridades públicas a
divulgá-los.
3.4. A Biolab Farmacêutica declara que não compartilhará nem cederá a terceiro os dados pessoais
e atividades do USUÁRIO no Site, exceto nos casos previstos no item 3.3.
3.5. Todos os dados do USUÁRIO serão armazenados seguindo os melhores padrões de
criptografia do mercado. Todos os nossos funcionários e terceiros (prestadores de serviços)
envolvidos no processamento de dados do Site estarão sujeitos às normas brasileiras. Nossos
mecanismos de proteção de dados estão atualizados e refletem as melhores tecnologias da
informação.
4.

Inexistência de Garantias

4.1.

A BIOLAB não será responsável por:

a)
Qualquer dano ou perda eventualmente ocasionado a qualquer outro USUÁRIO ou
terceiro interessado, em decorrência da utilização do conteúdo do site pelo USUÁRIO.
b) quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de falhas, interrupções do Site decorrentes de casos
fortuitos ou força maior, ações de terceiros que impeçam a disponibilização das informações e
necessidades de manutenções técnicas ou operacionais.
4.2.
O acesso ao Site estará à disposição do Usuário 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, salvo 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, caso fortuito ou força maior. A BIOLAB se exime de qualquer
responsabilidade pelos danos e prejuízos de toda natureza que possam decorrer da interrupção ou
suspensão do funcionamento do Site.
5.

Propriedade Intelectual

5.1.
Os textos, fotografias, imagens, marcas, vídeos ou quaisquer outras obras ou elementos
de identificação presentes no site estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, de
acordo com as leis brasileiras e tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja
signatário.
5.2. Ao acessar o site, o USUÁRIO declara que respeitará todos os direitos de propriedade
intelectual da BIOLAB ou de terceiros sobre todo e qualquer material que esteja disponível no
Site.
5.3. A BIOLAB não autoriza a cópia ou reprodução do conteúdo do Site para qualquer outra
finalidade, diversa da prevista no presente instrumento, e para uso de qualquer outra pessoa, física
ou jurídica, que não o USUÁRIO.
6.. Considerações Finais
6.1. A incapacidade ou a mera liberalidade em não fazer cumprir quaisquer disposições destes
T&C não constitui renúncia de direitos, podendo ser exigido o seu cumprimento em qualquer
momento.
6.2. Caso qualquer disposição deste T&C seja considerada inexequível ou inválida por qualquer
tribunal da jurisdição competente, isso não impactará qualquer outra parte deste T&C, que
permanecerá em pleno vigor e efeito.
6.3. Qualquer USUÁRIO ou terceiro que se sentir lesado com relação ao Site ou qualquer
conteúdo nele disponibilizado poderá entrar em contato através do e-mail
faleconosco@biolabfarma.com.br.
6.4. Este T&C e a relação entre a Biolab e o USUÁRIO serão regidos pelas leis da República
Federativa do Brasil.
As Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como sendo o único
competente para dirimir quaisquer litígios e/ou demandas que venham a envolver as Partes.

