
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Prodiet criou esta Política de Privacidade para que você possa compreender como es-
tamos coletando seus dados e de que forma eles estão sendo armazenados e tratados. 
Ressaltamos que todas as suas informações pessoais serão tratadas em concordância 
com o Marco Civil da Internet (Lei n°12.965/ 2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018). Este documento se aplica a todas as atividades 
realizadas pela Prodiet em que haja coleta de dados, independente da data ou plataforma. 

1. QUAIS DADOS COLETAMOS DE VOCÊ
Dados Visualizados a Partir de Ferramentas e seus cookies: Quando você acessa nos-
so site alguns dados são enviados para uma ferramenta chamada Google Analytics ou 
similar, que fornece informações como o endereço de IP do usuário, o tipo de nave-
gador, o dispositivo utilizado, localização, gênero, faixa etária, período da sessão, se é 
a primeira vez que visita ou não o nosso site e quais as páginas visitadas. Assim, não é 
uma informação gerada pela Prodiet, mas sim essa ferramenta que é comum de ser utili-
zada para mensurar os acessos aos sites e o comportamento de consumo de conteúdo. 

Esses dados são coletados por meio de um “cookie”, assim caso você desejar, a grava-
ção e leitura de cookies poderá ser desativada diretamente em seu navegador. Com 
isso, você parará de compartilhar tais dados. O Facebook, Instagram e outras platafor-
mas semelhantes fornecem da mesma forma tais dados de visualização, onde iremos 
visualizar e perceber qual o perfil de quem está nos acompanhando. 

Dados Coletados a partir de formulários: quando você preenche algum formulário da 
Prodiet, suas informações vão para nosso banco de dados. Nossa coleta dependerá do 
momento da interação, se for para receber conteúdos, o principal é o nome e e-mail. 
Caso seja um contato como “Seja um revendedor”, “Fale conosco” ou através de uma 
de nossas consultoras de vendas, poderemos perguntar também seu telefone, empresa 
que trabalha, entre outros. 

Automaticamente, ao inserir seu e-mail em algum ponto de contato conosco, você 
aceita receber e-mails da nossa newsletter. Porém, você poderá cancelar essa assinatu-
ra a qualquer momento dentro do e-mail, em uma mensagem ao final dele que diz “Se 
deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.” 

Outros pontos de contato: Também coletaremos dados que você envia quando entra 
em contato conosco, via e-mail, telefone, Whatsapp, ou qualquer outro meio, de forma 
direta ou indireta, escrita ou verbal.



1.1VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
É de exclusiva responsabilidade do usuário garantir a veracidade de todos os dados forneci-
dos, ficando responsável, portanto, pela sua exatidão, autenticidade e eventual atualização. 

2. QUAL A FINALIDADE DE USO DOS SEUS DADOS?
Utilizaremos seus dados apenas com finalidade de melhorar nossa forma de pro-
pagar o que fazemos e conteúdo que compartilhamos, principalmente os edu-
cativos. De acordo com o Princípio de Minimização da Lei Geral de Proteção 
de Dados, coletamos apenas o que é estritamente necessário, que envolve: 

 Realizar eventuais cadastros;
 Realizar segmentações para direcionamento de conteúdo, campanhas em redes 
sociais e e-mail marketing;
 Realizar análises estatísticas de perfil, interesse e avaliação para direcionamento 
de conteúdo, campanhas em redes sociais e e-mail marketing;
 Realizar análises estatísticas de perfil e comportamento para otimizar a experiên-
cia do usuário;
 Lembrar e reter preferências e configurações de usuários;
 Determinar a popularidade de um conteúdo;
 Analisar tendências e tráfego on-line;
 Analisar os principais interesses dos usuários que interagem com nossos conteú-
dos;
 Divulgar e medir a eficácia de campanhas de marketing;
 Desenvolver, testar e aprimorar nossas ferramentas, produtos, ou serviços, inclu-
sive realizando enquetes e pesquisas;
 Informá-lo sobre nossas Políticas e Termos, bem como para oferecer assistência 
quando você entra em contato conosco;
 Difundir materiais educativos ou informativos sobre o que fazemos. 

3. COMO TRATAMOS E CUIDAMOS DE SEUS DADOS
Seus dados pessoais serão armazenados em servidores de terceiros, contra-
tados para dar suporte às operações internas. Nós da Prodiet exigimos des-
tes terceiros que empreguem o nível de segurança e proteção de dados ade-
quados e condizentes com as disposições legais pertinentes, não podendo ser 
responsabilizado por eventuais descumprimentos dos quais não tenha dado causa. 

4. QUEM TEM ACESSO AOS SEUS DADOS
Restringimos o acesso aos seus dados pessoais àqueles que precisam acessá-los para o 
exercício das finalidades mencionadas no item 02 deste documento. Além disso, caso 
tenha viés analítico e de pesquisa, compartilharemos seu comportamento - ao lado de



outros grupos - sem identificação, apenas pelo viés da ciência, tecnologia e transforma-
ção social no meio em que atuamos.  Caso necessário, também poderemos compartilhar 
os seus dados com o Poder Público, por força de lei ou com a finalidade de cumprir de-
terminação judicial, sem a necessidade do consentimento dos usuários.

5. ACESSO, E EXCLUSÃO DOS SEUS DADOS
Todos os dados coletados serão excluídos dos nossos servidores quando assim requi-
sitar ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes para lhe oferecermos 
os nossos serviços, salvo se houver qualquer outra razão para a sua manutenção, como 
eventual obrigação legal de retenção dos dados ou a necessidade de preservação destes 
dados para resguardo dos direitos da Prodiet.

6. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Ocasionalmente, poderemos atualizar nossa Política de Privacidade. Tais alterações, 
quando significativas, serão notificadas em nosso site ou enviadas por e-mail. Você sem-
pre poderá escolher se aceita os novos termos da Política de Privacidade ou não. Caso 
você não os aceite, basta clicar no botão “Cancelar Assinatura”, em qualquer e-mail que 
você receber nosso.

7. FALE CONOSCO
Caso você tenha alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato 
conosco pelo e-mail: marketing@prodiet.com.br

Agradecemos por ler a nossa Política de Privacidade! 
 

Entidade Contratante: 
PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.
CNPJ: 08.183.359/0001-53
Endereço: Rua General Potiguara, 1428 – Novo Mundo – Curitiba – PR 
CEP: 81050-500 
 

Ao selecionar a opção “Concordo com a declaração” ou equivalente, constante nos for-
mulários de inscrição, você garante a veracidade das informações fornecidas e autoriza 
sua utilização para os fins que entendermos como necessários.

Inspirado na abordagem de privacidade e proteção do Social Good Brasil.

mailto:marketing@prodiet.com.br

