
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Data de início da vigência:  10 de junho de 2022 

 
Bem-vindo à Clara Abbott Foundation (referida neste documento como “Fundação”, “Clara 
Abbott”, “nós”, “nos” etc.).  Sua privacidade é muito importante para nós.  As informações 
abaixo compõem a nossa Política de privacidade. O documento descreve quais informações 
coletamos, explica como usamos e compartilhamos as informações coletadas, descreve seus 
direitos e opções quanto às informações e resume como exercemos esses direitos.      

Leia esta Política de privacidade antes de usar os sites da Clara Abbott Foundation ou de enviar 
suas Informações pessoais para nós. 

I. Abrangência 
Esta Política se aplica às informações coletadas quando você visita nosso site, entra em 
contato conosco, solicita assistência ou obtidas anteriormente pela Fundação em conexão 
com as atividades mencionadas acima.   

 
Revisaremos e atualizaremos esta Política regularmente de acordo com nossas obrigações 
de proteção de dados.  Podemos alterar, atualizar ou complementar a Política de tempos 
em tempos.  

 
II. O que são “Informações pessoais”, segundo esta Política de privacidade? 

“Informações pessoais” significam informações que identificam ou podem ser usadas para 
identificar você e que são enviadas para e/ou coletadas por nós.  A Fundação também pode 
obter Informações pessoais indiretamente, como de fontes disponíveis publicamente, como 
sites ou bancos de dados de acesso público), fornecedores e/ou parceiros terceirizados.  
Podemos combinar Informações pessoais de várias fontes on-line e off-line. Exemplos de 
Informações pessoais incluem, entre outros:  

 
• Dados de contato e preferências, como nome, endereços de e-mail, endereço de 

correspondência, números de telefone, idioma preferido e assinatura eletrônica; 
 

• Informações de contas, como nome de usuário, e-mail e senhas, que você pode usar 
para criar uma conta no nosso site ou por meio de processos de solicitação;  
 

• Dados biográficos e demográficos, como data de nascimento, estado civil e dados de 
familiares, como nome do cônjuge, nomes de filhos, datas de aniversários e situação 
profissional; 
 

• Informações financeiras e de pagamento, como holerites da Abbott, holerites do 
cônjuge e/ou comprovantes de recebimento de bolsas de estudo;  Podemos coletar 
informações financeiras de agências de crédito, bem como outros dados financeiros 
(por exemplo, bens, extratos bancários, contas/estimativas de credores/fornecedores) 
que você fornece como parte dos nossos serviços.  Além disso, podemos coletar 
informações necessárias para concluir uma transação, como instruções de transferência, 
caso você receba um prêmio;  



• Atividades na Internet, como seu endereço IP, histórico de navegação, histórico de 
pesquisa e informações sobre sua interação com os serviços da Fundação  (veja mais 
informações em “Coleta passiva de informações” abaixo); 

• Informações de saúde, como dados sobre alguma doença e informações de convênio 
médico/seguro saúde; 
 

• Outras informações pessoais coletadas no Abbott Workday e pelo departamento de 
Recursos Humanos da Abbott (como data da contratação, data de aposentadoria);   
 

• Comunicações com a Fundação.  
 

Se enviar Informações pessoais de outras pessoas, você declara que tem a autoridade para 
tanto e que nos permite usar essas Informações pessoais de acordo com esta Política. 

 
III. Como a Clara Abbott Foundation coleta informações? 

A Fundação coleta informações das seguintes maneiras: 
 

• Informações pessoais que você envia. A Fundação coleta Informações pessoais que 
você nos fornece por meio de processos seletivos e/ou durante suas interações conosco 
on-line, por telefone ou por e-mail/correio.  Por exemplo, você pode informar nome, 
endereço postal, endereço de e-mail e/ou outras informações sobre vários assuntos, 
solicitar assistência financeira ou bolsas de estudo, entrar em contato com a Clara 
Abbott para fins de atendimento ao cliente ou responder a pesquisas da Fundação. Você 
também pode compartilhar Informações pessoais conosco quando solicita assistência 
e/ou quando interage conosco ou com nossos parceiros terceirizados.  Para proteger a 
sua privacidade, você não deve fornecer à Fundação nenhuma informação que não seja 
especificamente solicitada. 
 

• Informações de fontes públicas ou de terceiros. Podemos coletar Informações pessoais 
do Abbott Workday e do RH da Abbott.  Também podemos coletar Informações 
pessoais de fontes públicas, incluindo, entre outras, redes sociais e outros sites que 
permitem compartilhamento social. As Informações pessoais também podem ser 
obtidas por meio de órgãos do governo, fontes de informações públicas ou 
terceirizadas, provedores de serviços terceirizados ou parceiros de negócios.  
 

• Informações coletadas por meio de parceiros de negócios. Algumas vezes, trabalhamos 
com outras organizações para fornecer nossos serviços a você. Nessas ocasiões, 
exigimos que as informações sejam protegidas.  

• Coleta passiva de informações.  A Fundação pode coletar dados sobre suas visitas ao 
site sem que você envie ativamente essas informações.  Elas podem ser coletadas por 
meio de várias tecnologias, como cookies e web beacons. Cookies são pequenos 
arquivos de texto que são transferidos para o disco rígido do seu computador por um 
site. Web beacons (também chamados de arquivos GIF, pixels ou tags da Internet) 
ajudam a Fundação a reconhecer um cookie exclusivo no seu computador. Seu 
navegador de Internet transmite automaticamente para o site da Clara Abbott 
Foundation algumas dessas informações, como URL do site que você visitou e a versão 
do navegador usada pelo seu computador. As tecnologias de coleta passiva de 



informações podem facilitar a utilização do site da Fundação, permitindo-nos melhorar 
nossos serviços, personalizar nosso site com base nas preferências do usuário, compilar 
estatísticas, analisar tendências e administrar e melhorar o site da Clara Abbott 
Foundation. Alguns recursos do nosso site podem não funcionar se não utilizarmos as 
tecnologias de coleta passiva de informações. As informações coletadas por essas 
tecnologias não podem ser usadas para identificar você sem outros dados identificáveis, 
e a Fundação não conectará informações identificáveis adicionais aos dados coletados 
por essas tecnologias de rastreamento. Para saber sobre limitação ou desativação da 
tecnologia de rastreamento, leia “Que opções eu tenho sobre como a Fundação coleta e 
utiliza minhas Informações pessoais?” abaixo. 

IV. Como a Fundação usará minhas Informações pessoais? 
A Fundação usa suas Informações pessoais de acordo com a maneira como você interage 
conosco e com os serviços que utiliza.  De maneira geral, a Fundação utiliza Informações 
pessoais para oferecer serviços e aperfeiçoá-los, responder às suas dúvidas e solicitações, 
entrar em contato com você, para fins de segurança e prevenção de fraudes e para cumprir 
as leis.  Podemos usar algumas tecnologias de identificação para permitir que o site “se 
lembre” das suas preferências pessoais, como suas seções visitadas com frequência.  
Também podemos utilizar Informações pessoais para outros fins comerciais, como oferecer 
a você a opção de receber notícias sobre os produtos e serviços da Fundação ou convidar 
você para participar de pesquisas sobre nossos produtos e/ou serviços. 

 
Geralmente, usamos Informações pessoais para os seguintes fins:  

 
• Fornecimento de serviços: para determinar dificuldades financeiras e a elegibilidade 

para os nossos serviços; recomendar outras formas de suporte e criar um plano para 
atender às suas necessidades em curto e longo prazo, se aplicável; processar seu 
prêmio, se houver; monitorar seu progresso e determinar quaisquer obrigações fiscais 
ou legais, se aplicável.  
 

• Manutenção e personalização de serviços: para manter nossos sites e entender melhor 
os interesses dos clientes que usam nossos serviços; personalizar sua experiência com a 
Fundação, por exemplo, reconhecer você quando visita nossos sites e lembrar das suas 
preferências; e desenvolver serviços. 

 
• Comunicação com você: para responder às suas perguntas; e para enviar comunicados 

sobre os serviços da Fundação.  
 

• Segurança e prevenção de fraudes: para monitorar, detectar e prevenir fraudes e 
atividades impróprias ou ilegais; proteger você e a Fundação; proteger nossos serviços 
on-line, incluindo nossa rede e sites, e depurar nossos serviços on-line.  
 

• Comunicação com órgãos reguladores e autoridades policiais e cumprimento de 
obrigações legais: para cumprir as leis aplicáveis; cumprir as obrigações legais e 
regulamentares da Fundação; responder a solicitações de autoridades governamentais, 
solicitações judiciais e situações de segurança nacional; investigar possíveis fraudes; 
exercer, estabelecer ou defender os direitos legais da Fundação; e investigar, litigar e 



processar usuários suspeitos de violar nossas regras ou de envolvimento em 
comportamentos que pareçam ser ilegais ou prejudiciais a outras pessoas. 
 

• Monitorar a conformidade com nossas políticas e procedimentos. 
  

V. Quem terá acesso às minhas Informações pessoais? 
As Informações pessoais podem ser acessadas por um número restrito de funcionários, 
contratados e voluntários da Clara Abbott Foundation, bem como por indivíduos ou 
entidades com quem temos contratos ou envolvimento para realizar atividades comerciais 
para a Fundação.  Oferecemos treinamentos para os nossos funcionários, contratados e 
voluntários sobre a importância da privacidade e como manipular e gerenciar Informações 
pessoais de forma apropriada e segura.   

 
Suas Informações pessoais serão transferidas para, e possivelmente armazenadas fora de, 
seu país de origem, incluindo os Estados Unidos e em outros países.  As leis de privacidade 
desses países podem não proteger suas Informações pessoais da mesma forma como as leis 
do seu país de origem.  No entanto, a Clara Abbott Foundation adotou processos e práticas 
para garantir um nível adequado e contínuo de proteção das suas Informações pessoais.  
Quando você usa nosso site ou se envolve conosco para obter qualquer um dos nossos 
serviços, você permite que a Fundação transfira e armazene suas Informações pessoais fora 
do seu país de origem. 

 
VI. A Fundação compartilha Informações pessoais com terceiros? 

Não é uma prática comum para a Fundação compartilhar suas Informações pessoais com 
terceiros, a menos que seja necessário para a execução de um programa ou atividade por 
meio de um contratado.  Se a Fundação fornecer suas Informações pessoais para indivíduos 
ou entidades que possam nos ajudar em nossas atividades comerciais, nossa prática exige 
que esses indivíduos e entidades mantenham suas Informações pessoais em caráter 
confidencial e as utilizem apenas para realizar as funções previstas para a Fundação.  A Clara 
Abbott Foundation reserva-se o direito de divulgar suas Informações pessoais para 
responder a solicitações de autoridades do governo, para fins de questões de segurança 
nacional ou quando exigido por lei.  

 
VII. A Fundação compartilha Informações pessoais com a Abbott? 

Sim, a Fundação compartilhará suas Informações pessoais nas seguintes circunstâncias: 
 

• Validar suas Informações pessoais, se necessário, para que a Fundação possa oferecer 
serviços; 
 

• Se houver qualquer suspeita de inconsistência durante nossas interações ou de acordo 
com as informações coletadas; 
 

• No caso de confirmação de fraude; 
 

• Se solicitado durante uma investigação/auditoria realizada pela Abbott. 
  

VIII. A Fundação vende Informações pessoais? 



Não. A Fundação não vende nem transfere Informações pessoais para terceiros utilizarem 
em seu próprio benefício. No entanto, permitimos que algumas empresas coloquem 
tecnologias de rastreamento, como cookies, em nossos sites. Essas empresas recebem 
informações sobre sua interação com nossos sites, associadas ao seu navegador ou 
dispositivo. Salvo esse tipo de compartilhamento, não vendemos nenhuma das suas 
informações. 

   
 
 

IX. Como a Fundação protege as Informações pessoais? 
Empregamos proteções técnicas, físicas, administrativas e organizacionais para ajudar a 
proteger suas Informações pessoais, pois é nosso compromisso tomar medidas para 
proteger nossos serviços.  No entanto, não é possível garantir a confidencialidade de 
Informações pessoais transmitidas pela Internet ou por outros meios, portanto, 
recomendamos que tenha cuidado ao transmitir Informações pessoais. Além disso, a 
Fundação não pode garantir que terceiros não autorizados não terão acesso às nossas 
informações. Portanto, ao enviar suas Informações pessoais para a Fundação, você precisa 
ponderar os riscos e benefícios do compartilhamento.  

 
A Fundação tem contratos com terceiros cujos sites não são controlados pela Clara Abbott 
Foundation nem estão sujeitos a esta Política de privacidade.  Recomendamos que verifique 
as políticas de privacidade desses sites antes de enviar Informações pessoais.   

 
X. Como a Fundação protege a privacidade de crianças e menores de 17 anos? 

A proteção da privacidade de crianças é muito importante para nós.  Não permitimos, 
conscientemente, que crianças se comuniquem conosco nem que utilizem nenhum dos 
nossos serviços on-line.  Se você for pai/mãe ou responsável e souber que seu filho forneceu 
informações a nós, fale conosco por meio de um dos canais especificados abaixo. 
Trabalharemos com você para solucionar o problema. 

 
XI. Que opções eu tenho sobre como a Fundação coleta e utiliza minhas Informações 

pessoais? 
A qualquer momento, você pode limitar a quantidade e o tipo das Informações pessoais que 
a Fundação recebe de você optando por não enviar nenhuma Informação pessoal ou 
falando conosco por telefone, por e-mail, correio ou pelo site.  Alguns dos nossos serviços só 
podem ser fornecidos a você se tivermos as Informações pessoais adequadas.   
 
O site da Fundação pode perguntar se você deseja participar ou deixar de participar de listas 
de contato para receber comunicações sobre serviços adicionais que podem ser do seu 
interesse. Partes do site da Clara Abbott Foundation que utilizam tecnologias de coleta de 
informação não oferecem, necessariamente, a opção de recusar o uso dessas tecnologias.  
No entanto, alguns navegadores da Internet permitem que você limite ou desative o uso de 
tecnologias de rastreamento que coletam informações. 
 
Para nossos fins de registro e conforme exigido por lei, manteremos algumas Informações 
pessoais que você nos envia em conjunto com solicitações de auxílio por um período 
especificado. 

 



XII. Como faço para atualizar ou alterar minhas Informações pessoais? 
Você pode solicitar a atualização ou alteração das Informações pessoais que constam em 
nossos registros.  Informe-nos qual é a sua necessidade por meio de uma das formas abaixo.   

 
XIII. Como faço para entrar em contato com a The Clara Abbott Foundation? 

Se você tiver dúvidas sobre o uso ou alteração das Informações pessoais que nos forneceu 
ou se quiser deixar de receber futuras comunicações da Clara Abbott Foundation ou de um 
programa específico da Fundação, entre em contato clicando no link “Contato” do site da 
Fundação ou envie um e-mail para askclara@abbott.com.   
 

 
XIV. Como saberei se a Fundação atualizou esta Política de privacidade? 

A Fundação reserva-se o direito de alterar esta Política de privacidade a qualquer momento 
sem aviso prévio para refletir avanços tecnológicos, alterações legais e regulatórias e boas 
práticas comerciais.  Se a Fundação alterar suas práticas de privacidade, uma nova versão da 
Política refletirá as alterações e a data de início da vigência da versão revisada será indicada 
no início da Política de privacidade. 
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