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NUVASIVE® AVISO DE PRIVACIDADE 
 
Data de vigência: 01/01/2020 
 
Obrigado por visitar este site (“Site”) da Internet de propriedade da NuVasive, Inc. 
(“NuVasive”, “nós” ou “nos”) localizado em www.nuvasive.com. Este Aviso de Privacidade 
descreve como a NuVasive coleta, usa e compartilha as informações fornecidas por você 
através do uso do Site ou de qualquer site, serviço ou aplicativo de propriedade da NuVasive 
(coletivamente, "Serviços") vinculados a este Aviso de Privacidade. 
 
O controlador de dados 
 
NuVasive Inc., sediada nos Estados Unidos, com endereço para contato em 7475 Lusk Blvd, 
San Diego CA 92121, +1.858.909.1800, info@nuvasive.com é a controladora de dados do 
processamento de suas informações pessoais coletadas através do Site e dos Serviços. 
 
Informações por nós coletadas 
 
Informação pessoal 
 
Podemos coletar dados de identificação, como nome, sobrenome, endereço de e-mail, 
residência e outras informações que você voluntariamente fornece ao entrar em contato 
conosco, como ao enviar um e-mail ou um formulário on-line de solicitação de informação. 
 
Além disso, podemos coletar qualquer outra informação pessoal que você optar por nos 
fornecer por meio de nossos Serviços, o que inclui informações que você fornece a nós (ou 
nosso provedor de serviços) para se candidatar a um emprego. Outras informações 
fornecidas através de uma candidatura de emprego podem incluir, por exemplo, sua formação 
educacional e experiência profissional, suas informações de contato e status de imigração. 
 
Dados coletados automaticamente 
 
Como a maioria dos outros sites e serviços, a NuVasive usa cookies para ajudar a fornecer 
estabilidade, segurança e uma experiência de usuário sem interrupções. Tais cookies são 
essenciais para o bom funcionamento do nosso Site e Serviços. 
 
Também podemos usar provedores de serviços, como o Google Analytics, um serviço de 
análise da web fornecido pelo Google, Inc. ("Google"), que pode usar cookies para coletar 
informações sobre suas atividades on-line neste e em outros sites ao longo do tempo para fins 
não publicitários, como os descritos anteriormente. Usamos essa análise de dados agregada 
para obter informações sobre a atividade do usuário e melhorar o conteúdo e a funcionalidade 
do site. 
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Para saber mais sobre cookies, tecnologias semelhantes e as opções oferecidas para 
controlar esses tipos de atividades, clique aqui para ver o nosso Aviso de Cookies. 
 
Em caso de alguma alteração, no futuro, à nossa prática, tal alteração será refletida em um 
Aviso de Privacidade atualizado. 
 
Uso e divulgação de informações 
 
Se você fornecer, voluntariamente, dados pessoais por meio de nosso Site ou Serviços, 
poderemos usar essas informações para fornecer a você o serviço comercial ou para 
responder às suas solicitações (incluindo considerá-lo para uma candidatura). 
 
Além disso, podemos enviar-lhe comunicações para fornecer outras informações que 
acreditamos ser do seu interesse. Consulte abaixo a seção " Comunicações de marketing " 
para obter mais informações sobre suas opções para tais comunicações. 
 
Podemos processar dados pessoais para cumprir obrigações legais relevantes para nós. 
 
A NuVasive, Inc. não comercializa dados pessoais, conforme definido pelo California 
Consumer Privacy Act (CCPA). Conforme permitido pela lei local aplicável, podemos fornecer 
suas informações pessoais a outras entidades, as quais, por sua vez, podem processar seus 
dados como nossos processadores ou como controladores autônomos, conforme descrito 
nesta seção: 

• Podemos fornecer suas informações pessoais para nossas entidades controladoras, 
subsidiárias e afiliadas em nossa família corporativa e a nossas entidades parceiras 
que não pertencem à nossa família corporativa. 

• Nos Estados Unidos, podemos usar suas informações pessoais para se comunicar com 
você por e-mail ou compartilhar com fornecedores e agências de serviços que 
possamos contratar para nos ajudar a fornecer nossos Serviços a você. Podemos 
fornecer, por exemplo, suas informações pessoais a uma agência de marketing, 
pesquisa ou publicidade para enviar publicidade a você em nosso nome. 

• Reservamo-nos o direito de divulgar informações pessoais contidas sobre qualquer 
usuário quando ele participar (ou se houver suspeita razoável de participação) em 
qualquer atividade ilegal, quando permitido pela lei local aplicável. Se permitido pela lei 
aplicável em sua jurisdição, podemos realizar tais divulgações sem uma intimação, 
mandado ou outra ordem judicial, bem como quando suspeitarmos que um usuário 
esteja violando nossos Termos de Uso ou outras diretrizes publicadas. 

• Podemos publicar qualquer informação, incluindo informações pessoais, em resposta a 
ordens judiciais e governamentais, intimações civis ou solicitações de descoberta, 
sempre que permitido pela lei local aplicável e conforme exigido por lei. Cooperamos 
com as agências policiais na identificação daqueles que podem estar usando nossos 
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servidores ou serviços para atividades ilegais. Reservamo-nos, ademais, o direito de 
relatar qualquer atividade ilegal suspeita às entidades policiais para investigação ou 
processo. 

• Podemos transferir suas informações pessoais para uma entidade sucessora em 
conexão com uma fusão, aquisição, consolidação ou outra reorganização societária na 
qual a NuVasive participa, ou para um comprador de todos, ou substancialmente todos, 
os ativos da NuVasive aos quais este Site se relaciona, incluindo uma venda em 
falência, quando permitido pela lei local aplicável. 

• Também podemos compartilhar suas informações pessoais com o seu consentimento, 
como, por exemplo, ao solicitarmos sua permissão para usar seu depoimento em 
nossa publicidade. É permitido revogar tal consentimento a qualquer momento. 

Você pode solicitar-nos o fornecimento de uma lista precisa de nossos processadores através 
do e-mail de contato abaixo. 

Comunicações de marketing 
 
Em jurisdições que exigem o consentimento prévio para comunicações de marketing, 
podemos enviar e-mails promocionais caso tenha consentido em receber tal comunicação. É 
permitido revogar, a qualquer momento, o seu consentimento para o recebimento das 
comunicações que a NuVasive envia para você, seguindo o processo de cancelamento ou 
contactando-nos em privacy@nuvasive.com. Siga as instruções em nossos e-mails para 
cancelar o recebimento futuro de nossas comunicações de marketing. 
 
Observe que, mesmo com o cancelamento da inscrição em boletins informativos e e-mails 
promocionais, ainda será necessário entrar em contato com você com informações 
transacionais importantes sobre sua conta ou seu equipamento. 
 
Base jurídica para o processamento 
 
A NuVasive processará (ou seja, usará) seus dados pessoais quando a lei nos permitir, ou 
seja, quando tivermos uma base legal para o processamento.  
 
Usamos seus dados pessoais nas seguintes circunstâncias: 

• Execução de um contrato: sempre que precisarmos executar um contrato prestes a 
ser celebrado ou que celebramos com você como parte, ou para tomar medidas, a seu 
pedido, anteriormente à celebração de tal contrato; 

• Obrigação legal ou regulamentar: quando precisamos cumprir uma obrigação legal 
ou regulamentar à qual estamos sujeitos; 

• Interesses legítimos: quando necessário, para nossos interesses (ou de terceiros), 
desde que seus direitos fundamentais não os substituam. Garantimos que 
consideramos e equilibramos qualquer impacto potencial sobre você (positivo e 
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negativo) e seus direitos antes de processarmos seus dados pessoais para nossos 
interesses legítimos; e 

• Consentimento e consentimento explícito: no qual você forneceu seu consentimento 
para processar seus dados pessoais. 

 
A NuVasive não usa seus dados pessoais para atividades em que nossos interesses sejam 
substituídos pelo impacto sobre você (a menos que tenhamos o seu consentimento ou que, 
de outra forma, seja exigido ou permitido por lei).  
 
Contamos apenas com o consentimento como base legal para o processamento de seus 
dados pessoais, quando exigido pela legislação local aplicável (por exemplo, em relação a 
alguns de nossos marketing eletrônicos). É seu direito revogar o consentimento a qualquer 
momento. Após a revogação, interromperemos o processamento dos dados. 
 
Período de retenção de dados 
 
A NuVasive manterá seus dados pessoais pelo tempo que for razoavelmente necessário ou 
exigido por lei para a finalidade do processamento.  
 
Limitação de finalidade e integridade dos dados 
 
A NuVasive processará apenas as informações pessoais de maneira compatível e relevante 
para a finalidade para a qual foram coletadas ou autorizadas pelo indivíduo. A NuVasive 
tomará medidas razoáveis para garantir que as informações pessoais sejam precisas, 
completas, atuais, seguras e confiáveis para o uso pretendido. 
 
Seus direitos de acesso a dados 
 
A NuVasive respeita seus direitos em relação às suas informações pessoais. Assim, você tem 
o direito, sujeito à validação necessária de sua identidade, de: 

• Solicitar a confirmação de que seus dados pessoais estão sendo processados; 
• Solicitar a correção de dados pessoais imprecisos relacionados a você; 
• Objetar ao processamento de seus dados pessoais pela NuVasive para marketing 

direto; 
• Opor-se ao processamento com base em nosso interesse legítimo por motivos 

relacionados à sua situação específica; 
o Podemos continuar processando seus dados pessoais, mesmo se você se 

opuser ao processamento, se tivermos motivos legítimos convincentes para o 
processamento que substituam seu interesse pela privacidade; 

• Solicitar (em determinadas circunstâncias) a restrição do processamento dos seus 
dados pessoais; e 
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• Abrir uma disputa junto a uma Autoridade de Proteção de Dados caso tenha dúvidas 
sobre nossas práticas em relação ao processamento de dados pessoais. 

Além disso, você tem o direito de acessar suas informações pessoais. Você pode solicitar 
uma cópia dos seus dados pessoais que, após verificação adequada de sua identidade, será 
fornecida pela NuVasive em um formato estruturado, a qual, ademais, se tecnicamente 
possível, transferirá os dados para outro controlador de dados (portabilidade de dados). É 
permitido a você solicitar, ademais: 

• As categorias de informações pessoais que coletamos sobre você; 
• As categorias de fontes para as informações pessoais que coletamos sobre você; 
• Nossos objetivos comerciais ou empresariais para coletar tais informações pessoais; 
• As categorias de terceiros com quem compartilhamos essas informações pessoais; e 
• As categorias de informações pessoais sobre você divulgadas a terceiros para fins 

comerciais e as categorias de destinatários dessas informações. 

Além disso, você tem o direito de solicitar a exclusão das suas informações pessoais. 
Dependendo da natureza dos dados, a exclusão pode consistir em apagar, agregar ou 
anonimizar suas informações. Depois de recebermos e validarmos sua solicitação, 
excluiremos e instruiremos nossos provedores de serviços a excluir suas informações 
pessoais, salvo haja uma exceção. Podemos negar sua solicitação de exclusão, no todo ou 
em parte, se a retenção das informações for necessária para nós ou nossos provedores de 
serviços para: 
• Concluir a transação para a qual coletamos as informações pessoais, fornecer um serviço 

o qual tenha solicitado, executar ações razoavelmente antecipadas no contexto de nosso 
relacionamento comercial contínuo com você ou, de outra forma, executar um contrato com 
você; 

• Detectar incidentes de segurança, proteger contra atividades maliciosas, enganosas, 
fraudulentas ou ilegais, ou processar os responsáveis por essas atividades; 

• Depurar para identificar e reparar erros que prejudicam a funcionalidade pretendida 
existente; 

• Habilitar apenas usos internos que estejam razoavelmente alinhados às suas expectativas 
com base em seu relacionamento conosco, ou realizar outros usos internos e legais dessas 
informações que sejam compatíveis com o contexto em que você as forneceu; ou 

• Cumprir uma obrigação legal.  

Exercitando seus direitos 
 
Você pode, sem encargos, solicitar a revisão, conhecimento, correção, atualização, exclusão, 
ou restringir ou refutar o processamento dos seus dados pessoais em qualquer momento pelo 
telefone +1-800-455-1476 ou pelo e-mail privacy@nuvasive.com. 
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Somente você ou um agente autorizado pode fazer uma solicitação para acessar suas 
informações pessoais. A solicitação deve: 

• Fornecer informações suficientes para verificarmos razoavelmente que você é a pessoa 
ou um representante autorizado da pessoa sobre a qual coletamos as informações 
pessoais; e 

• Descrever sua solicitação com detalhes suficientes para que possamos entendê-la, 
avaliá-la e respondê-la de forma adequada. 

Para sua segurança e a segurança das suas informações, não nos é permitido atender a uma 
solicitação de fornecimento ou exclusão de informações pessoais caso não seja possível: 

• Verificar sua identidade ou sua autoridade para fazer a solicitação; e 
• Confirmar se as informações pessoais estão relacionadas a você ou a um indivíduo do 

qual você é um agente legal.  

Cabe-nos exigir, se assim necessário, uma verificação adicional antes de excluir ou divulgar 
informações particularmente confidenciais. Não usaremos as informações de verificação que 
você fornecer para nenhuma outra finalidade além de verificar sua identidade ou autoridade 
para fazer a solicitação. 
O envio de uma solicitação não exige a criação de uma conta conosco. No entanto, 
consideramos as solicitações feitas por meio de sua conta protegida por senha 
suficientemente verificadas quando a solicitação está relacionada a informações pessoais 
associadas a essa conta específica. 
 
Links para sites de terceiros 
 
O Site pode fornecer links para outros sites ou recursos sobre os quais a NuVasive não possui 
controle ("Sites Externos"). Esses links não constituem um endosso da NuVasive a esses 
sites externos. Você reconhece que a NuVasive fornece esses links apenas como uma 
conveniência, bem como concorda que a NuVasive não é responsável pelo conteúdo de tais 
sites externos. Seu uso de Sites Externos está sujeito aos termos de uso e às políticas de 
privacidade neles localizadas. Recomendamos a leitura da política de privacidade de qualquer 
site que você visite antes de fornecer qualquer informação ao operador desse site. 
 
Segurança 
 
Empregamos medidas de segurança processual e tecnológica criadas para proteger suas 
informações de identificação pessoal contra perda, acesso não autorizado, divulgação, 
alteração ou destruição. 
 
Usuários fora dos Estados Unidos 
 
Se você estiver visitando nosso Site fora dos Estados Unidos, observe que qualquer 
informação que você nos forneça através do uso do Site poderá ser transferida e processada 
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em países que não sejam o país de onde você acessou este Site, incluindo os Estados 
Unidos, onde nossos sistemas de computador estão baseados atualmente. 
 
Lembre-se de que seus dados pessoais também podem residir em servidores em outros 
países. Seus dados podem ser transferidos para os Estados Unidos e outros países, os quais 
podem não oferecer um nível de proteção equivalente ao do seu país. Para visitantes do 
Espaço Econômico Europeu, observe que a NuVasive assinou as Cláusulas Contratuais-tipo 
da UE adotadas pela Comissão Europeia com prestadores de serviços não pertencentes ao 
EEE, a fim de garantir que um nível adequado de proteção de dados seja fornecido de acordo 
com os padrões locais. Mediante solicitação, disponibilizaremos uma cópia dessas cláusulas. 
 
Privacidade de menores 
 
Este Site não se destina a menores de 18 anos. A NuVasive não direciona seus serviços ou 
este Site a menores de 18 anos. A NuVasive não coleta intencionalmente informações 
pessoais de menores de 18 anos. No caso de NuVasive coletar inconscientemente tais 
informações, a NuVasive excluirá e/ou destruirá imediatamente. 
 
Atualizações do Aviso de Privacidade 
 
Poderá ser necessário atualizar este Aviso de Privacidade ocasionalmente. Se atualizarmos 
este Aviso de Privacidade, publicaremos o Aviso de Privacidade atualizado em nosso Site e 
atualizaremos a data efetiva na parte superior do aviso. Sugerimos realizar uma visita regular 
a este Aviso de Privacidade para garantir que esteja ciente de nossas práticas atuais com 
relação a qualquer informação que você nos forneça através do Site. 
 
Dúvidas / Responsáveis pela Proteção de Dados 
 
Entre em contato com nossos representantes de proteção de dados em caso de dúvidas, 
sugestões ou solicitações sobre proteção de dados nos seguintes endereços de e-mail: 
 
Estados Unidos, Holanda, Itália, Espanha, Reino Unido, Suíça, Áustria, Polônia, Suécia, 
Dinamarca, Porto Rico, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura, Brasil, México, Colômbia e 
Japão 
 
Amy Worley 
nuvasive_dpo@nuvasive.com 
 
Alemanha 
 
Peter Suhren 
office@first-privacy.com 
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Em caso de dúvida sobre este Aviso de Privacidade, entre em contato conosco pelo e-mail 
privacy@nuvasive.com. 
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