
 

Política de Privacidade e Proteção de Dados 

 

Esta política refere-se única e exclusivamente ao Departamento de Assuntos Regulatórios e Garantia da Qualidade 
(RAQA) da Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 52.201.456/0001-13. 

Neste documento descrita somente como “Leica”, caracteriza-se como empresa Controladora e não utiliza nenhuma 
empresa Operadora para tratamento de dados pessoais. Entende-se como dado pessoal qualquer informação 
relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 

O Departamento de RAQA da Leica realiza o tratamento de dados pessoais somente para o cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória pelo controlador, conforme definido na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei 
Geral de Proteção de Dados”). 

Como controladora de dados pessoais, a Leica pode, ao longo de suas atividades, realizar transferência de dados 
pessoais para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais 
adequado ao previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. 

A Leica não realiza o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes e não mantém dados pessoais 
referentes à saúde de pacientes de qualquer idade. 

A Leica não coleta dado pessoal sensível para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, sendo entendido 
como dado pessoal sensível, qualquer informação relacionada à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou à organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou 
à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

Os dados pessoais coletados serão armazenados apenas pelo período requerido pela respectiva regulamentação 
ou até o necessário para atingir as finalidades para as quais foram coletados. Os dados serão então eliminados, na 
forma da lei, ressalvadas as seguintes hipóteses: (i) cumprimento de obrigação legal ou regulatória; (ii) estudo por 
órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; (iii) transferência a terceiro, 
desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos em lei; ou (iv) uso exclusivo da Leica do 
Brasil, vedado o acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

Os titulares poderão, sempre nos limites da legislação aplicável, exercer, a qualquer momento e mediante 
requisição, os seguintes direitos: 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - bloqueio ou eliminação de dados desnecessários e/ou excessivos; e 

V - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de 
dados. 

A Leica adota medidas de segurança, técnicas e administrativas de forma a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 
de tratamento inadequado ou ilícito. 

A Leica se compromete a comunicar à autoridade nacional e ao titular qualquer ocorrência de incidente de 
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. 

No caso de dúvidas ou requisições de dados pessoais relacionados à privacidade e proteção de dados de assuntos 
tratados pelo Departamento de RAQA da Leica, envie um e-mail para ‘raqa@leicabiosystems.com’ ou ‘raqa@leica-
microsystems.com’. 

Atenciosamente, 

 

Departamento de Assuntos Regulatórios e Garantia da Qualidade  

Leica do Brasil 
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