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Termo de Uso do Direct Chat Johnson & Johnson  

Propósito   

Bem‐vindo ao Direct Chat Johnson & Johnson do Brasil! Esta ferramenta tem como objetivo 
proporcionar um canal adicional de comunicação entre a Johnson & Johnson do Brasil Indústria e 
Comércio de Produtos para Saúde Ltda. e seus consumidores no Brasil.  

Destina‐se à todos os consumidores brasileiros dos produtos da Johnson & Johnson do Brasil e pode 
ser utilizado para esclarecer dúvidas, fazer sugestões, elogios ou mesmo informar problemas.   

Durante a conversa pedimos que se abstenha de enviar ou discutir assuntos que:   

• Sejam considerados abusivos, obscenos, difamatórios ou caluniosos, provocadores, 
ameaçadores, depreciativos, racistas e/ou que contenham linguagem abusiva, violenta ou 
obscena.  
 
• Possam referir‐se a informações pessoais sobre outros, inclusive o nome ou outras 
informações que podem ser usados para identificar e/ou localizar outra pessoa ou ser 
considerado como violação do direito de privacidade.  

  

Coleta de informações  

A informação coletada no ato do seu ingresso nessa ferramenta, bem como o diálogo com nosso 
atendente serão gravados. Comprometemos‐nos a não divulgar, ceder, vender ou transferir tais 
informações. Estas informações serão utilizadas somente com o propósito de melhor lhe atender e 
esclarecer suas dúvidas sobre nossos produtos.  

  

Utilização por crianças   

Esta ferramenta não é destinada a crianças com idade inferior a 16 anos. A participação de usuários 
com idades entre 16 e 18 anos deve ser assistida por seus pais ou tutores legais, bem como usuários 
com idade inferior a 16 anos, sem capacidade legal, devem ser representados pelos pais ou tutores 
legais para aceitação deste Termos de Uso. Se você não atende os requisitos acima ou se você não 
concorda com estes termos de uso, por favor, não participe desse Direct Chat.  
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Seu Consentimento  

Ao utilizar esta ferramenta, você concorda com este Termo de Uso e com nossa Política de 
Privacidade. Sempre que você fornecer informações através desta ferramenta, você consente com a 
coleta, uso e divulgação de informações, de acordo com a nossa Política de Privacidade.  

  

Segurança  

Adotamos medidas razoáveis para proteger informações pessoalmente identificáveis que você 
enviar durante o uso dessa ferramenta e para proteger essas informações contra perda, mau uso e 
acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição. Você deve ter em mente que nenhuma 
transmissão via Internet é completamente segura ou livre de erros.  

  

  

 


