
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS DO GRUPO BIOPARK 
 

O Grupo Biopark está comprometido em ofertar a seus usuários uma boa experiência 

e jornada de conhecimento e investimento. Consideramos de suma importância o seu 

poder de escolha e nos preocupamos em manter um sério compromisso com a 

Privacidade e Segurança das Informações de nossos usuários, clientes, parceiros. 

E é por prezar pela transparência nas relações com nossos usuários, clientes e 

parceiros que Grupo Biopark através deste documento, tem o intuito de apresentar a 

você como tratamos seus dados pessoais e quais medidas são aplicadas para mantê-

los seguros. 

Esta Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais se aplica a todas as 

Empresas do Grupo Biopark, são elas: 

• Parque Científico e Tecnológico de Biociências, inscrito no 

CNPJ sob o n° 21.526.709/0001-03, com sede na cidade de 

Toledo, Estado do Paraná, na Rua Alexander Fleming, n° 

2.194, Biopark, CEP 85.919-899; 

 

• Parque Científico e Tecnológico de Biociências, inscrito no 

CNPJ sob o n° 21.526.709/0002-86, com sede na cidade de 

Toledo, Estado do Paraná, na Rodovia PR 182, Km 320, s/n, 

Casa na Estrada de Acesso Km 0.50 para Vila Nova, 

Biopark, CEP 85.919-899;  

 

• Associação de Ensino, Pesquisa e Extensão Biopark, 

inscrita no CNPJ sob o n° 30.694.272/0001-08, com sede na 

cidade de Toledo, Estado do Paraná, na Rodovia PR 182, 

s/n, Km 320/321, Biopark, CEP 85.919-899; e 

Informações importantes para você compreender nossa Política De 

Privacidade E Tratamento De Dados Pessoais 

• Dados Pessoais são aquelas informações que permitem que você seja 

identificado, tal como, mas não se limitando, ao nome, CPF, endereço e e-mail. 

• Dados pessoais sensíveis são as informações que, quando vinculadas a uma 

pessoa natural, fazem referência a origem racial ou étnica, convicção religiosa, 

filiação a sindicato ou a organização religiosa, filosófica ou política, opinião política, à 

saúde, vida sexual e, ainda, dados genéticos ou biométricos. 

• Titular é a pessoa natural/física a quem os dados pessoais e/ou dados pessoais 

sensíveis se referem. 

• Tratamentos de dados refere-se ao uso feito pelo Grupo Biopark com seus Dados 

Pessoais e/ou Dados Pessoais Sensíveis. Como é o exemplo das atividades de 



 
 

coleta, produção, armazenamento, consulta, uso, compartilhamento, transmissão, 

classificação, reprodução, arquivamento, exclusão, entre outras.  

• Controlador é a pessoa jurídica ou natural, de direito publicou ou privado, 

responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados. 

• Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza 

o tratamento de dados em nome do controlador. 

• Agentes de tratamento são o controlador e o operador. 

• Encarregado também conhecido como DPO (Data Protection Officer), é a pessoa 

indicada pelos agentes de tratamento para atuar como canal de comunicação entre o 

controlador, os titulares dos dados e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

• Bases legais são as hipóteses autorizadas, legalmente, para que ocorra o 

tratamento de dados. Podendo ser elas, por exemplo: 

o Consentimento do titular – art.7°, I da Lei 13.709/2018; 

o Legítimo Interesse – art. 7°, IX da Lei 13.709/2018; 

o Cumprimento de obrigação legal ou regulatória – art. 7°, II da Lei 

13.709/2018; 

o Execução ou preparação contratual – art. 7°, V da Lei 13.709/2018. 

• Consentimento é uma das hipóteses previstas legalmente para o tratamento de 

dados. Tem por base a manifestação livre, informada e inequívoca do titular para que 

ocorra o tratamento de dados, objetivando uma finalidade específica. 

• Legítimo Interesse é outra hipótese de base legal para o tratamento de dados. 

Essa base é utilizada para interesse legítimos do Grupo Biopark. Para que esse 

interesse seja considerado, de fato legítimo, a lei define que o uso dos dados do titular 

não seja contrário as leis brasileiras e, ainda, que haja transparência e respeito aos 

direitos do titular. 

• Direitos do titular são os direitos resguardados, por lei, que o titular tem sobre 

seus dados e os tratamentos feitos com eles, como define a Lei 13.709/2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados. 

 

Todas estas informações possuem como base a Lei n° 13.709/2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

Quais são os dados coletados pelo Grupo Biopark 

Os tipos de dados e fim específico para o que ele é coletado irá variar conforme como 

você se relaciona conosco e por qual motivo. 

Deste modo, os seus dados podem ser coletados diversas maneiras, tais como, mas 

não se limitando a: 

o Preenchimento de formulários; 

o Contratos firmados com alguma empresa do grupo; 

o Através de contato direto com nossos colaboradores; 

o De forma automática, através de Cookies ou Tecnologia similares relacionas 

às plataformas/sites do Grupo Biopark. 

 



 
 

Os principais dados que podem ser coletados, se necessário, são os que seguem: 

 

Como compartilhamos seus Dados 

Para garantirmos a execução das finalidades já listadas, poderemos compartilhar os 

seus dados, caso seja necessário. Os dados poderão ser compartilhados com: 

• Empresas do Grupo Biopark, que estão sob esta Política de Privacidade e 

Tratamento de Dados. Este compartilhamento ocorre com o intuito de atender os 

legítimos interesses do Grupo Biopark e, também, os seus, tal como o envio de 

publicidade, notícias e novidades; para lhe proporcionar experiências personalizadas 

e únicas, entre outros; 

• Empresas parceira e prestadores de serviços, que são essenciais para que 

possamos entregar serviços, produtos, negócios e experiências de qualidades para 

você. Eles fazem o tratamento dos dados em nosso nome e em conformidade com 

nossas instruções, ou seja, eles são operadores; 

• Autoridades judiciais, policiais ou governamentais, sempre que houver 

determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial; e 

• No caso de transações e/ou alterações societárias, como fusão, aquisição e 

incorporação envolvendo as Empresas do Grupo Biopark. 

O Armazenamento e Segurança dos Dados 

Seus dados pessoais serão sempre armazenados em ambiente seguro e controlado, 

podendo ser em nossos servidores, bem como em ambiente uso de recurso ou 

servidores na nuvem. 

QUAIS DADOS QUAL A FINALIDADE 

Dados Cadastrais 

RG; • Identificar você; 

• Cumprir obrigações devido a contratação, uso 

e/ou compra de nossos serviços, negócios, 

produtos e experiências; 

• Cumprir obrigações legais e regulatórias; 

• Expandir nosso relacionamento com você, lhe 

informando sobre as novidades, notícias, e 

eventos que considerarmos relevantes para sua 

experiência conosco; 

• Tornar sua experiência com as empresas do 

Grupo Biopark única, promovendo nossos 

serviços, negócios e produtos. 

• Acompanhar e auxiliar na aquisição de nossos 

serviços, negócios, produtos e experiências. 

CPF; 

Data de nascimento; 

Telefone para contato; 

Endereço e CEP; 

Dados bancários ou de cartão de 

crédito ou débito; 

Estado civil; 

e-mail; 

Dados de Identificação Digital 

Localização  

Tipo de dispositivo 

IP 



 
 

Seus dados serão mantidos pelo tempo que for necessário para cumprir as finalidades 

pelas quais foram coletados ou até que você solicite a exclusão dos dados, conforme 

prevê a legislação. É válido ressaltar que, podemos armazenar estes dados por um 

período adicional para fins de auditoria, cumprimento de obrigações legais ou 

regulatórias, proteção ao crédito e, inclusive, para uso exclusivo do Grupo Biopark, 

objetivando o exercício de seus direitos em processos judiciais ou administrativos. 

Ressaltamos que, embora o Grupo Biopark adote o maior zelo para preservar a 

privacidade e proteger seus dados, nenhuma transmissão de informações é 

plenamente segura, estando sempre, portanto, passíveis à ocorrência indesejadas 

como falhas técnicas, vírus ou ações similares. Entretanto, como o Grupo Biopark 

preza pela transparência, nos comprometemos a informar você após a ocorrência de 

qualquer evento que seja capaz de gerar qualquer dano a você. 

Transferência internacional de dados 

Poderemos transferir alguns de seus dados pessoais para outros países, a exemplo 

de quando utilizamos serviços computacionais em nuvem com o intuito de processar 

e armazenar dados e estes se encontrem fora do Brasil. 

Entretanto, o Grupo Biopark sempre observará nestas situações, bem como em todas 

as outras, que estejam estabelecidos todos os requisitos exigidos legalmente, além 

de adotar as melhores práticas disponíveis no mercado visando, sempre, garantir a 

proteção e privacidade dos seus dados. 

Seus direitos como Titular dos Dados 

A Legislação Brasileira, especialmente a Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados, garante diversos direitos que você, titular, tenha sob os seus dados. Entre 

estes direitos estão: 

• Confirmação de existência de tratamento de dados; 

• Acesso aos dados; 

• Revogação de consentimento; 

• Correção de dados pessoais incompletos, inexatos e/ou desatualizados; 

• Solicitação da anonimização, bloqueio ou exclusão dos dados pessoais, desde que 

demonstrado que o tratamento destas informações é desnecessário, excessivo ou 

que ocorreu em desconformidade com a legislação; 

• Portabilidade dos dados a terceiros que você escolher, mediante requisição 

expressa e desde que não viole a propriedade intelectual ou segredo de negócios da 

empresa; 

• Eliminação dos dados pessoais coletados através do consentimento; 

• Requerer informações sobre as possibilidades e consequências de não fornecer o 

consentimento, quando o Grupo Biopark solicitar; 

• Revisão de decisões unicamente automatizadas que possam afetar o interesse do 

titular. 

Você poderá exercer seus direitos de titular, através do contato indicado ao final desta 

política de privacidade. 



 
 

Sempre que você exercer seus direitos, podemos solicitar informações 

complementares com o intuito de comprovar sua identidade e prevenir fraudes. Além 

disso, algumas solicitações podem não ter respostas imediatas, mas nos 

comprometemos em responder todas elas dentro de um prazo razoável e em 

conformidade com a legislação aplicável. 

Alteração desta Política de Privacidade e Tratamento de Dados 

Pessoais 

Estamos em constante busca de melhorias em nossos serviços, produtos, negócios 

e experiências, deste modo esta Política de Privacidade e Tratamento de Dados 

Pessoais pode passar por atualizações, sempre que entendermos necessário para 

refletir as melhoras realizadas. Portanto, recomendamos que você visite 

periodicamente esta Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais para 

estar sempre por dentro das modificações ocorridas. 

Fale conosco 

Se mesmo após a leitura desta Política de Privacidade e Tratamento de Dados 

Pessoais, você permanecer com alguma dúvida ou se precisar interagir conosco 

acerca de assuntos que envolvam os seus dados pessoais, poderá nos contatar 

através: 

• Do nosso canal de atendimento, por meio do telefone (45) 2036-3610; 

• Do e-mail do Encarregado de Dados: lgpd@biopark.com.br; 

 

 

mailto:lgpd@biopark.com.br


 
 

 

POLÍTICA DE COOKIES DO GRUPO BIOPARK 
 

O Grupo Biopark considera de suma importância disponibilizar a seus usuários 

informações claras e acessíveis sobre os cookies que utilizamos em nossos sites. 

Temos o compromisso de ofertar uma boa experiência e jornada de conhecimento e 

investimento através de nossas plataformas. 

E é por prezar pela transparência nas relações com nossos usuários, clientes e 

parceiros que o Grupo Biopark através deste documento, tem o intuito de apresentar 

a você nossa política de cookies. 

Esta Política de Cookies se aplica a todos nossos sites e a todas as Empresas do 

Grupo Biopark, são elas: 

• Parque Científico e Tecnológico de Biociências, inscrito no 

CNPJ sob o n° 21.526.709/0001-03, com sede na cidade de 

Toledo, Estado do Paraná, na Rua Alexander Fleming, n° 

2.194, Biopark, CEP 85.919-899; 

 

• Parque Científico e Tecnológico de Biociências, inscrito no 

CNPJ sob o n° 21.526.709/0002-86, com sede na cidade de 

Toledo, Estado do Paraná, na Rodovia PR 182, Km 320, s/n, 

Casa na Estrada de Acesso Km 0.50 para Vila Nova, 

Biopark, CEP 85.919-899;  

 

• Associação de Ensino, Pesquisa e Extensão Biopark, 

inscrita no CNPJ sob o n° 30.694.272/0001-08, com sede na 

cidade de Toledo, Estado do Paraná, na Rodovia PR 182, 

s/n, Km 320/321, Biopark, CEP 85.919-899; e 

A presente Política de Cookies é complementar à nossa Política de Privacidade, que 

pode ser acessada através do link https://biopark.com.br/politica-de-

privacidade.pdf.  

Informações importantes para você compreender nossa Política De 

Cookies 

• Cookies são ferramentas/arquivos digitais que contém fragmentos de dados, e 

através disto é identificado a interação entre o usuário e os sites, redes sociais e/ou 

anúncios. Com o intuito de proporcionar uma experiência personalizada aos usuários, 

bem como otimizar a navegação em nossos sites esses arquivos são transferidos 

para o seu equipamento. 

• Pode-se utilizar o termo cookies para descrever várias outras tecnologias, tais 

como, mas não se limitando a pixel tags, web beacons e identificadores de 

dispositivos móveis. 

https://biopark.com.br/politica-de-privacidade.pdf
https://biopark.com.br/politica-de-privacidade.pdf


 
 

• Cookies de sessão são responsáveis por captura de informações das quais não 

é possível a identificação do usuário e, ainda, são automaticamente deletados quando 

fechada a janela do navegador. 

• Cookies persistentes ficam armazenados no aparelho (computador ou dispositivo 

móvel) até que expire. Esse tipo de cookies coleta dados capazes de identificar o 

usuário. 

• Cookies proprietários esse tipo de cookies é definido por nós e permite que o 

recurso ou/e funcionalidade de terceiros, de nossa confiança, sejam fornecidos nos 

nossos sites ou por meio deles ou em serviços utilizados pelo o usuário, tais como 

analytics, conteúdo interativo e anúncios. 

• Cookies essenciais, como o próprio nome diz, estes são essenciais para o bom 

funcionamento dos sites. Deste modo, sem estes cookies os sites podem não ter um 

bom funcionamento o que nos impede de fornecer ao usuário uma boa experiência. 

• Cookies de preferência tem como objetivo coletar informações acerca das 

escolhas e preferências do usuário, o que permite que nossos sites ofereçam aos 

usuários uma experiência única e personalizada. 

• Cookies analíticos tem o objetivo de aperfeiçoar o funcionamento dos sites 

através de coleta de informações sobre como são utilizados. Através deste tipo de 

cookies podemos analisar se nossa publicidade é eficaz, quais dificuldades os nossos 

usuários enfrentam a acessar nossos sites, entre outros aperfeiçoamentos. 

• Cookies de Publicidade, utilizados para fins de marketing, permite o 

direcionamento de anúncios de acordo com os interesses dos usuários, visando que 

o conteúdo publicitário seja relevante ao usuário. Vale ressaltar que, algumas 

plataformas/páginas podem, também, através de etiquetas pixels, coletar 

informações de uso e compartilhar com terceiros que apoiam as atividades de 

promoção e desenvolvimentos dos sites do grupo. 

Os Cookies nos sites do Grupo Biopark 

Visto a exposição acima sobre os tipos de cookies, além dos cookies persistentes e 

proprietários listamos abaixo outros tipos de cookies que podemos utilizar em nossos 

sites. 

Cookies Essenciais 

TIPOS DE COOKIES DESCRIÇÃO 

Sessão Utilizados para manter o estado de aplicação. 

Balanceamento de carga Utilizados para melhor distribuir e diminuir a carga 

do servidor. 

Identificação do Usuário Utilizados para garantir que os usuários acessem 

apenas suas próprias informações. 

Segurança Utilizados com o intuito de garantir a segurança dos 

sites e evitar ações criminosas. 

 

 



 
 

 

Cookies de Preferência 

TIPOS DE COOKIES DESCRIÇÃO 

Idioma Utilizados para lembrar o idioma selecionado pelo 

usuário e mostrar, sempre, as opções corretas. 

Localização Utilizados para coletar informações do endereço 

aproximado do usuário de acordo com o que é 

determinado pelo IP. Esta informação é armazenada 

para que seja selecionado, de forma automática, o 

país do usuário, possibilitando, também, apresentar 

os estabelecimentos mais próximos. 

Mobile Utilizados para indicar qual o dispositivo utilizado 

pelo usuário para acessar o site, indicando os 

dispositivos capazes de suportar o flash. 

Flash Cookies Utilizados para permitir a reprodução de áudios e 

vídeos. 

Site de Referência Utilizados com o intuito de entender a preferência do 

usuário. 

Histórico de Página Utilizados visando o controle de sequência de 

páginas visitadas pelo usuário. 

Última visita e atividade Utilizado para fornecer ao usuário informações sobre 

atualizações do site desde sua última visita. 

 

Cookies analíticos 

TIPOS DE COOKIES DESCRIÇÃO 

Google Analytics, Google 

ADS, Facebook Business, 

LinkedIn, Youtube Business,  

Dino 

Estas plataformas recolhem dados estatísticos com 

o intuito de melhorar a navegação e apresentação 

no Site. As plataformas podem completar os dados 

com dados demográficos e outras informações de 

interesse do grupo, visando compreender os 

usuários dos nossos sites. 

 

Cookies de Publicidade 

TIPOS DE COOKIES DESCRIÇÃO 

Publicidade Utilizada para difundir publicidade 

comportamental/direcionada. 

Estudos de mercado Utilizada para a realização de estudos de mercado. 

Campanha/Promoção Utilizada para medir eficácia das campanhas. 

Detecção de fraude Utilizada para detecção de fraude do clique. 

 



 
 

Gerenciamento dos Cookies 

A maioria dos navegadores estão configurados para aceitar os cookies de forma 

automática, mas o usuário pode alterar estas configurações e bloquear os cookies ou, 

ainda, para que seja emitido um alerta quando houver o envio dos cookies para o 

dispositivo. Consulte as opções disponíveis nos navegadores para obter maiores 

informações. 

Sendo os cookies desativados ou removidos, alguns recursos podem não 

funcionar como pretendido. 

Caso sejam utilizados diferentes dispositivos para acessar os sites, deve-se 

configurar cada um deles de acordo com suas preferências ao que tange os cookies. 

Fale conosco 

Se mesmo após a leitura desta Política de Cookies, você permanecer com alguma 

dúvida ou se precisar interagir conosco, poderá nos contatar através: 

• Do nosso canal de atendimento, por meio do telefone (45) 2036-3610; 

• Do e-mail: lgpd@biopark.com.br. 
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