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1. Introdução 

A JCR DO BRASIL FARMACÊUTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (“JCR Brasil” 

ou “nós”), empresa integrante da JCR Pharmaceuticals Co. (“Grupo JCR”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

17.236.920/0001-05 e com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 

14261, 17º andar, sala 122, Vila Gertrudes, zela pela sua segurança e proteção dos Dados pessoais de todos 

os usuários de nossos serviços (“Usuário” ou “você”). 

 

2. O que são cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados em seu navegador ou dispositivo pelo site 

que você visita. Por meio dos cookies, o site lembra as informações sobre sua visita, o que pode facilitar 

seu próximo acesso.  

Por exemplo, quando um Usuário acessa novamente o mesmo site, os cookies inicialmente armazenados 

são lidos pelo servidor web disponibilizando informações sobre o Usuário e suas preferências, oferecendo 

assim uma experiência mais personalizada. 

 

3. Quais são os tipos de cookies utilizados pela JCR Brasil? 

Os cookies utilizados pela JCR Brasil atendem aos requisitos legais e são utilizados para as seguintes 

finalidades: 

 

➢  cookies necessários: são aqueles essenciais para o funcionamento do site e a utilização de 

nossos serviços, como, por exemplo, para autenticação do Usuário. 

 

➢ cookies de performance ou analíticos: são aqueles que possibilitam a coleta e análise de Dados 

estatísticos, permitindo verificar quais páginas você acessou e quantas vezes foram acessadas, 

de modo a melhorar a performance do site. 

 

➢ cookies de funcionalidade: são aqueles responsáveis por guardar as preferências da sua utilização 

em nosso site, fazendo com que você não precise selecioná-las novamente, como idioma e 

região de acesso. 

 

➢ cookies de comportamento ou de propaganda: são aqueles destinados a coletar informações para 

possibilitar a personalização de anúncios de acordo com o perfil e preferências do Usuário.  

 

Através do nosso site poderão também ser coletados cookies de terceiros, para os diversos fins listados 

acima, como por exemplo, cookies analíticos e cookies de publicidade, através de parceiros como Google 

Analytics, que podem ser utilizados para melhorar a performance do site ou, ainda, para direcionar 

determinadas publicidades ao Usuário, de acordo com as suas preferências de navegação. Importante frisar 
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que a JCR Brasil não possui controle direto sobre cookies de terceiros. 

 

4. Posso bloquear ou apagar esses cookies? 

O Usuário poderá sempre desativar os cookies (exceto os “cookies necessários”) por meio da configuração 

de seu navegador (no menu “opções” ou “preferências” do seu browser). 

 

É importante ter em mente que a exclusão de alguns cookies pode afetar a navegação no site, impedindo 

que algumas funcionalidades sejam executadas corretamente. 

 

5. Atualização desta Política 

A JCR Brasil reserva-se o direito de alterar esta Política de tempos em tempos. Recomenda-se a 

verificação periódica desta Política, que terá sua versão mais atualizada disponibilizada no nosso site. 

 

6. Informações para contato 

Caso pretenda exercer qualquer um dos direitos previstos na Política de Privacidade e/ou nas normas de 

proteção de Dados, ou resolver quaisquer dúvidas relacionadas ao tratamento de seus Dados pessoais, nos 

contate através do endereço eletrônico: contato@jcrpharm.com.br.  

 

7. Documentos relacionados 

• Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); 

• POL-CP-0002 - Política de Privacidade de Dados. 

 

8. Revisão  

 

 

 

 

 

Versão Número Descrição das alterações 

00 Emissão inicial 

01 Atualização do endereço da matriz JCR do Brasil Farmacêuticos de Rua Santo 

Agostinho, 90, Jd. São Francisco, Caieiras, SP para Avenida das Nações Unidas, 

14261, 17º andar, sala 122, São Paulo, SP. Atualização do e-mail de contato de 

contato@br.jcrpharm.com para contato@jcrpharm.com.br. 
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