1. Aceitação dos Termos de Uso
O programa Viver + oferecido pela empresa Allergan Pharmaceuticals Ltda., CNPJ / MF nº
43.426.626 / 0001-77 (“Allergan ”).
O programa é voltado especialmente para adultos e está disponível para aqueles com
capacidade civil para usá-lo.
2. Registro
Para fazer uso dos benefícios do programa é necessário que o usuário faça um
registro fornecendo informações pessoais. O cadastro é gratuito, por tempo indeterminado,
individualizado para o Usuário.
3. Uso do Programa
O Usuário declara, sob as penas da lei, a veracidade das informações cadastradas,
e reconhece que é responsável por quaisquer informações falsas que possam ser
fornecidas para o uso do Programa. O Usuário isenta a Allergan de qualquer
responsabilidade quanto à veracidade dos dados pessoais por ele fornecidos ao fazer uso
dos benefícios do programa.
O Usuário também reconhece que estes Termos de Uso devem ser observados e
fielmente cumpridos, sob pena de cancelar o bloqueio de uso do Programa e demais
providências cabíveis.
5 . Regras de conduta do usuário
O Usuário concorda que, ao usar o Programa, não irá ( i ) violar qualquer disposição
destes Termos de Uso; ( ii ) praticar a falsidade, compreendendo assim informações falsas
( ex : divulgação proposital e voluntária de informações que o Usuário sabe serem falsas.
ou que são notoriamente falsas) e falsidade ideológica; ( iii ) publicar ou transmitir qualquer
conteúdo abusivo ou ofensivo nos comentários; ( iv ) fazer qualquer coisa ou praticar
qualquer ato contrário à boa fé e aos usos e costumes das comunidades virtuais e que
possa ofender direitos de terceiros; (v) cometer fraude; (vi) violar ou infringir direitos de
terceiros, especialmente direitos de propriedade intelectual, direitos contratuais e direitos
de privacidade; ( vii ) propagar, distribuir ou transmitir códigos destrutivos, tenham ou não
causado danos reais; ( viii ) coletar dados pessoais ou comerciais, incluindo , mas não se
limitando a, endereços de e-mail e / ou nomes de qualquer recurso da Internet,
administrado pela Allergan ou por terceiros, para fins comerciais, políticos, beneficentes ou
outros, sem o consentimento de os proprietários de tais dados; ( ix ) reproduzir, replicar,
copiar, alterar, monitorar, modificar, criar trabalhos derivados , vender ou
revender qualquer um dos serviços da Allergan ou qualquer parte deles, ou as informações
ou dados contidos nos serviços da Allergan , que não são públicos domínio; (x) transmitir
conteúdo que não pertença ao Usuário ou que ele não tenha o direito de publicar ou
distribuir, seja sob a lei ou contrato; (xi) conduzir ou incentivar atividades
ilegais, incluindo, mas não se limitando a, promover ou facilitar o acesso, uso ou venda de
substâncias ou dispositivos perigosos; ( Xii ) falha em cumprir quaisquer aplicáveis leis,
normas, regras, princípios e regulamentos; e ( xi ii ) auxiliar qualquer terceiro a realizar
qualquer uma das ações proibidas por estes Termos de Uso.
6 . Privacidade e Segurança
As informações pessoais fornecidas pelos participantes do Programa Viver + serão
utilizadas para os fins de:
•

Promoções de produtos e serviços de saúde e bem-estar

•

Pesquisas direcionadas

•

Eventos

•
Regras de relacionamento contendo dicas de saúde e bem-estar, benefícios do
produto e lembrete de compra.
•

Relatórios estatísticos sobre adesão e comportamento de compra

•
Informar a agencia de vigilância sanitária sobre quaisquer eventos adversos que
você tenha experimentado e comunicado à Allergan.

Para os efeitos acima mencionados, apenas serão recolhidos os dados pessoais
necessários à manutenção do registo, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nome ;
cpf ;
data de nascimento ;
sexo ;
e-mail ;
telefone celular ;
CEP;
rua ;
endereço ;
número ;
bairro ;
uf ;
cidade ;

Além das informações coletadas, seu histórico de compra de medicamentos dentro
do programa também será armazenado.
A Allergan em conjunto com seu parceiro, é responsável por manter o banco de dados do
programa em um ambiente seguro e com acesso restrito, garantindo sua
confidencialidade, integridade e disponibilidade.
A qualquer momento, você, como proprietário dos dados, pode solicitar
•

Um histórico de uso das informações que o programa tem sobre você

•

Alterar o registro de qualquer informação sua que esteja errada;

•

Excluindo suas informações

Qualquer uma das solicitações deverá ser realizada através do nosso canal de contato,
que pode ser realizado pelo 0800 204 2020
7 . Compartilhamento de informações
Para a boa execução deste programa, seus dados poderão ser compartilhados com
empresas:
•

Drogarias onde você faz uma compra

•
Interplayers Soluções integradas SA responsável por manter o cadastro de seus
dados, os benefícios da plataforma e o atendimento ao cliente
•

Agência Furia7 que mantém o site do programa.

•
Seus dados também podem ser compartilhados com a empresa controladora da Allergan e
suas subsidiárias.

O usuário é o único responsável pela utilização da informação existente no Programa, bem
como as informações inseridas por ele, e não se sustenta Allergan responsável para o uso
de conteúdo de informação, orientação fornecida por terceiros ou por danos diretos ou
indiretos de qualquer tipo ou natureza.
A Allergan declara que manterá em sigilo todas as informações pessoais que você acessar
por meio do uso deste programa , de acordo com sua Política de Privacidade .

8 . Responsabilidades
A Allergan não se responsabiliza por qualquer dano sofrido pelo Usuário ou por terceiros,
de qualquer forma, origine ou dependência relacionada ao programa .
A ALLERGAN NÃO SUBSTITUI O ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO, devidamente registrado no Conselho Federal competente, não
prescreve medicamentos, não orienta tratamentos e não estimula a adoção de
nenhum tratamento.
9. Legislação aplicável
Estes Termos de Uso são regidos e interpretados de acordo com a legislação
brasileira. Fica eleito o Tribunal de Justiça de São Paulo como único órgão competente
para dirimir e apreciar as controvérsias oriundas ou decorrentes deste Termo
de Aceitação e / ou da efetiva utilização do Programa , com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou possa tornar-se. tornar-se.

