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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA SYSMEX 

Última Atualização:  16/02/2021 

 

Sysmex do Brasil Ind. e Com. Ltda. e todas as afiliadas da Sysmex listadas no Anexo A, e outras afiliadas e 

entidades dentro do grupo econômico de empresas da Sysmex (coletivamente, "Sysmex", ou "Nós" e/ou 

"Nós" e/ou "Nosso") respeitam sua privacidade. Esta Política de Privacidade se aplica aos Dados Pessoais 

que coletamos através dos sites e aplicativos móveis da Sysmex, se aplicável ("Site"); bem como dados 

pessoais que coletamos em conexão com vendas, distribuição, marketing, acordos com parceiros e 

fornecedores, ou através de conferências e seminários, ou por meio de contato com candidatos a 

oportunidades de emprego. Esta Política de Privacidade descreve os tipos de Dados Pessoais que coletamos 

através de Nossas atividades, os fins para os quais coletamos e processamos esses Dados Pessoais, com 

quem podemos compartilhar esses Dados Pessoais e as medidas que tomamos para proteger a segurança 

desses Dados Pessoais. Também informa sobre seus direitos e escolhas com relação aos seus Dados Pessoais 

e como Você pode entrar em contato conosco para exercer seus direitos de acordo com as leis aplicáveis 

sobre proteção de dados e privacidade em seu país de residência. O uso do Site está sujeito a esta Política 

de Privacidade. 

O termo “Dados Pessoais” referido nesta Política de Privacidade significa todas as informações relacionadas 

a uma pessoa física identificada ou identificável que são coletadas ou processadas pela Sysmex. 

Ao usar o Site e/ou se relacionar conosco, você entende que seus Dados Pessoais serão processados 

conforme descrito nesta Política de Privacidade. Se você não concorda com esta Política de Privacidade, por 

favor, não se inscreva para usar o Site ou não se relacione conosco. 

Fornecer os Dados Pessoais solicitados para se cadastrar e usar Nossos serviços não é obrigatório. No 

entanto, se você não fornecer tais Dados Pessoais ou se os fornecer de forma imprecisa, você poderá não 

ser apto a usar nossos serviços. 

1. Princípios de Proteção de Dados Pessoais 

A Sysmex processará seus Dados Pessoais nos termos de suas responsabilidades previstas nas leis de 

proteção de dados das respectivas jurisdições onde as afiliadas da Sysmex listadas no Anexo A se encontram, 

atuando como: controlador, coletor e/ou processador de Dados Pessoais (“Leis Aplicáveis”). A menos que 

declaremos especificamente o contrário, a Sysmex é o controlador dos Dados Pessoais que processamos e, 

portanto, é responsável por garantir que os sistemas e processos que usamos estejam em conformidade 

com as Leis Aplicáveis, na medida aplicável a Nós. O pessoal da Sysmex, fornecedores, distribuidores, 

consultores e demais contratados com quem a Sysmex compartilha Dados Pessoais são obrigados a cumprir 

esta Política de Privacidade ao lidar com Dados Pessoais. 

Nas atividades de processamento da Sysmex, os Dados Pessoais serão: 
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a. processados de forma legal, justa e transparente em relação aos titulares dos dados; 
b. coletados para fins especificos, explícitos e legítimos e não processados posteriormente de maneira 

incompatível com esses fins; 
c. adequados, relevantes e limitados ao que for necessário em relação aos fins para os quais é 

processado; 
d. precisos e atualizados, quando necessário; medidas razoáveis serão tomadas para garantir que os 

Dados Pessoais imprecisos, no que diz respeito aos fins para os quais são processados, sejam 
apagados ou retificados sem atrasos injustificados; 

e. mantidos de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados por tempo não superior 
ao necessário para os fins pelos quais os Dados Pessoais são processados; e 

f. processados com a utilização de medidas de segurança adequadas, incluindo proteção contra 
processamento não autorizado ou ilegal e contra perda, destruição ou dano acidental, através de 
medidas técnicas ou organizacionais apropriadas. 

2. Disposições gerais 

a. Esta Política de Privacidade se aplica a todos os Dados Pessoais de titulares de dados processados 
pelas entidades Sysmex identificadas no Anexo A, e se aplica apenas à residentes de países onde as 
afiliadas da Sysmex listadas no Anexo A estão localizadas. Esta Política não se aplica às páginas da 
Internet de terceiros que tenham conexão com o Site. 

b. Quando exigido pelas Leis Aplicáveis, a Sysmex se registrará, como uma organização que processa 
Dados Pessoais, no Registro Nacional de Bancos de Dados aplicável. 

c. A Sysmex cumprirá as instruções e ordens emitidas pelas autoridades de supervisão aplicáveis. 
d. Qualquer processador de Dados Pessoais da Sysmex deverá respeitar a segurança e privacidade dos 

Dados Pessoais de acordo com esta Política de Privacidade. 

3. Processamento de Dados Pessoais e Coleta de Dados Pessoais pela Sysmex 

O termo “processamento” pode ser entendido como qualquer uso ou operação realizada com Dados 

Pessoais. Isso significa que qualquer coisa que se possa fazer com os Dados Pessoais, tais como: coleta, 

registro, organização, estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, 

divulgação, disseminação, transferência ou qualquer disponibilização de outra forma, alinhamento ou 

combinação, restrição, eliminação ou destruição. O conceito de processamento também inclui solicitar 

informações a uma pessoa, registrar e analisar o tráfego da rede e acessar um banco de dados. 

A Sysmex pode coletar as seguintes informações de visitantes do Site, clientes ou funcionários de clientes, 

clientes em potencial, interessados nos serviços e produtos da Sysmex, fornecedores, candidatos a 

oportunidades de emprego e outros terceiros: 

Dados básicos: nome, sexo, cargo, organização, responsabilidades do trabalho, número de telefone, número 

de celular, endereço para correspondência, endereço de e-mail, detalhes de contato. 

Dados sensíveis ou categorias especiais de dados: em circunstâncias limitadas, quando você fornece à Nós 

as informações necessárias para um serviço específico que prestamos a você ou para uma candidatura à 

emprego, como: dados de saúde e detalhes de filiação sindical. 
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Dados de registro: Para receber comunicações futuras sobre Nossos produtos e serviços, solicitações de 

newsletters, eventos/conferências, webinars, inscrições, assinaturas, downloads, e nome de usuário/senha. 

Dados de serviço ao cliente: Dados Pessoais recebidos de clientes em relação a seus funcionários, clientes 

ou outros indivíduos conhecidos pelos clientes, detalhes de faturamento e histórico de pagamento e retorno 

do cliente. 

Dados de marketing: Dados Pessoais sobre a participação individual em conferências, congressos e eventos 

virtuais e presenciais, qualificações, associações, interesses em produtos e serviços e preferências dos 

interessados. 

Dados de candidatos a emprego: Dados Pessoias fornecidos por candidatos a oportunidades de emprego 

em nossos Sites ou off-line, incluindo educação e experiência de trabalho, foto, nacionalidade, referências, 

os quais também podem estar sujeitas a uma Política de Privacidade adicional de recrutamento local. 

Dados de conformidade: identificadores governamentais, passaportes ou outros documentos de 

identificação, datas de nascimento e dados de auditoria. 

Dados de dispositivos: endereço de protocolo de Internet (IP) do computador, identificador exclusivo do 

dispositivo, cookies e outros dados vinculados a um dispositivo e dados sobre o uso do Site (dados de uso). 

Coletamos Dados Pessoais de uma série de fontes, diretamente dos titulares dos dados ou através de 

clientes, colegas e fontes disponíveis publicamente. Sempre que a Sysmex receber Dados Pessoais de seus 

clientes, fornecedores, distribuidores, ou contratados sobre seus funcionários, contratados, clientes ou 

outros indivíduos, estas partes são responsáveis por garantir que tais dados sejam transferidos para Nós em 

conformidade com as Leis Aplicáveis. 

Os Sites da Sysmex são projetados para o público em geral e não são direcionados à crianças. Não coletamos 

intencionalmente Dados Pessoais de crianças ou indivíduos menores de 18 anos por meio do Site. Se 

tomarmos conhecimento de que coletamos Dados Pessoais de uma pessoa menor de 18 anos, excluiremos 

imediatamente os dados. Se você tiver dúvidas adicionais, entre em contato conosco de acordo com as 

informações abaixo. 

4. Finalidades do processamento de Dados Pessoais 

A Sysmex processa Dados Pessoais para os seguintes fins: 

• Para os visitantes do Site: a Sysmex processará os Dados Pessoais para fornecer conteúdo sobre 
produtos ou serviços oferecidos pela Sysmex, para fornecer acesso aos nossos webinars e outros 
materiais científicos, para fornecer acesso às nossas conferências virtuais e presenciais, para criar 
um contato comercial, para responder à perguntas, para melhorar o Site e nossos serviços e 
proteger a segurança do Site, e conforme exigido por lei. A Sysmex também processará Dados 
Pessoais dos autores de materias para cumprir as Leis Aplicáveis ou de acordo com termos de um 
contrato entre a Sysmex e o autor. 
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• Para vendedores, consultores, contratados, fornecedores, distribuidores ou revendedores: a 
Sysmex processará os Dados Pessoais para comunicações comerciais, gestão de relacionamento, 
colocação e cumprimento de pedidos, realização e recebimento de pagamentos, treinamento e 
campanhas de marketing, para fazer cumprir ou defender os direitos da Sysmex, e conforme exigido 
por lei. 

• Para clientes e clientes potenciais: a Sysmex processará os Dados Pessoais para comunicação 
comercial, vendas de produtos, prestação de serviços e suporte, recebimento e cumprimento de 
pedidos, recebimento de pagamentos, gerenciamento de relacionamento com clientes, 
cumprimento de nossas obrigações nos termos dos acordos com clientes, treinamento, 
fornecimento de avisos de produtos, atividades de marketing e vendas, para nos comunicarmos com 
clientes e clientes em potencial sobre nossos produtos, serviços, iniciativas e eventos, para fazer 
cumprir ou defender os direitos da Sysmex, e conforme possa ser exigido por lei. 

• Para candidatos a oportunidades de emprego: a Sysmex processará os Dados Pessoais para 
considerar os indivíduos para oportunidades de emprego ou de contratação, para fins de 
recrutamento relacionados e conforme exigido por lei. 

• Para funcionários: a Sysmex usará seus Dados Pessoais para comunicações comerciais, emprego e 
gestão de RH, criação de um diretório de pessoal, pagamento de salários e retenção de impostos, 
fornecimento de pacotes de benefícios, treinamento e desenvolvimento de habilidades, e conforme 
possa ser exigido pelas Leis Aplicáveis. 

5. Opções de marketing 

Você tem controle sobre Nosso uso de Dados Pessoais para marketing direto. Em certos mercados, onde for 

exigido pelas Leis Aplicáveis, você precisará consentir expressamente antes de receber comunicação de 

publicidade. Em todos os mercados, você pode optar por não receber essas comunicações a qualquer 

momento. Se você não deseja mais receber comunicações de marketing, permanecer em uma lista de mala 

direta previamente assinada ou receber qualquer outra comunicação de marketing, siga o link de 

cancelamento de inscrição na comunicação relevante ou entre em contato conosco conforme abaixo. 

6. Cookies 

Usamos e permitimos que terceiros usem cookies, web beacons e tecnologias de rastreamento semelhantes 

(coletivamente, "cookies") em Nosso Site. 

O que são cookies? 

Cookies são pequenas quantidades de dados que são armazenados em seu navegador, dispositivo ou na 

página que você está visualizando. Alguns cookies são excluídos assim que você fecha o navegador, 

enquanto outros cookies são mantidos mesmo depois que você feche o navegador para que você possa ser 

reconhecido quando retornar a um site. Mais informações sobre cookies e como eles funcionam estão 

disponíveis em www.allaboutcookies.org. 

Como usamos cookies? 

Usamos cookies para fornecer o Site e serviços, coletar informações sobre seus padrões de uso quando você 



5 

 

 

navega nesse Site, a fim de aprimorar sua experiência personalizada e compreender os padrões de uso para 

melhorar nosso Site, produtos e serviços. Também permitimos que terceiros coloquem cookies em nosso 

Site para coletar informações sobre suas atividades online em nosso Site ao longo do tempo e em diferentes 

sites que você visita. Essas informações são usadas para fornecer publicidade adaptada aos seus interesses 

nos sites que você visita, também conhecida como publicidade com base em interesses, e para analisar a 

eficácia dessa publicidade. 

Os cookies em nossos sites são geralmente divididos nas seguintes categorias: 

Cookies estritamente necessários: são necessários para a operação do Nosso Site. Eles incluem, por 

exemplo, cookies que permitem que você faça login em áreas seguras. Esses cookies são cookies de sessão 

que são apagados quando você fecha o navegador. 

Cookies analíticos e de desempenho: permitem reconhecer e contar o número de usuários de nosso Site e 

entender como esses usuários navegam em Nosso Site. Isso ajuda a melhorar o funcionamento do Site, 

garantindo, por exemplo, que os usuários possam encontrar o que procuram facilmente. Esses cookies são 

cookies de sessão que são apagados quando você fecha o navegador. Usamos o Google Analytics, e você 

pode ver abaixo como controlar o uso de cookies pelo Google Analytics. 

Cookies funcionais: melhoram o desempenho funcional do Nosso Site e facilita o seu uso. Por exemplo, os 

cookies são usados para lembrar que você já visitou o Site anteriormente e pediu para permanecer 

conectado a ele. Esses cookies se qualificam como cookies persistentes, porque eles permanecem em seu 

dispositivo para que possamos usá-los durante uma próxima visita ao Nosso Site. Você pode excluir esses 

cookies nas configurações do seu navegador. 

Cookies de segmentação: registram sua visita ao Nosso Site, as páginas que você visitou e os links que seguiu 

para reconhecer você como um visitante anterior e para rastrear sua atividade no Site e em outros sites que 

você visita. Esses cookies se qualificam como cookies persistentes, porque eles permanecem em seu 

dispositivo para que possamos usá-los durante uma próxima visita ao nosso Site. Você pode excluir esses 

cookies nas configurações do seu navegador. Veja abaixo mais detalhes sobre como você pode controlar 

cookies de segmentação de terceiros. 

Quais são as suas opções se não quiser cookies no seu computador? 

Você pode revisar as configurações do seu navegador de Internet, geralmente nas seções "Ajuda" ou 

"Opções da Internet", para exercer as escolhas que você tem para determinados Cookies. Se você desabilitar 

ou deletar certos Cookies nas configurações do seu navegador da Internet, você pode não ser capaz de 

acessar ou usar funções importantes ou recursos deste Site, e você pode ser solicitado a inserir novamente 

seus detalhes de login. 

Para saber mais sobre o uso de cookies no Google Analytics e exercer a escolha em relação a esses cookies, 

visite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
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7. Compartilhamento de Dados Pessoais 

Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com as seguintes categorias de destinatários: 

• Afiliadas: Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com outras entidades do grupo econômico da 
Sysmex, incluindo, sem limitação, com as afiliadas da Sysmex listadas no Anexo A deste documento 
e suas empresas controladoras, para os fins descritos nesta Política de Privacidade. 

• Fornecedores, consultores e prestadores de serviços: Podemos compartilhar seus Dados Pessoais 
com fornecedores, consultores, prestadores de serviços e demais contratados para permitir que tais 
partes desempenhem funções em nosso nome e sob nossas instruções, a fim de realizar os fins 
identificados acima. Isso inclui: provedores de infraestrutura e serviços de TI, por exemplo, sistemas 
financeiros e bancos de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente; assessores e 
consultores terceirizados que nos fornecem suporte em relação a análises de negócios, propostas e 
campanhas de marketing; e os fornecedores de locais externos onde hospedamos conferências e 
eventos; e outros terceiros que nos ajudam a desenvolver Nossos negócios. Através de contrato, 
exigimos que essas partes forneçam segurança razoável para os Dados Pessoais, para o tratamento 
confidencial das informações que recebem e para usar e processar esses Dados Pessoais apenas 
para os fins do Nosso contrato. Também podemos compartilhar Dados pessoais com Nossos 
parceiros de marketing e outros parceiros de negócios ou clientes para os fins descritos nesta 
Política de Privacidade. 

• Instituições financeiras: Compartilhamos Dados Pessoais com instituições financeiras em relação ao 
faturamento e pagamentos. 

• Compradores corporativos: Podemos compartilhar Dados Pessoais com qualquer comprador 
corporativo ou cliente potencial, na medida permitida pelas Leis Aplicáveis como parte de qualquer 
fusão, aquisição, venda de ativos da Sysmex, bem como em caso de insolvência, falência ou 
concordata em que os Dados Pessoais seriam transferidos como um ativo da Sysmex. 

• Divulgações obrigatórias e ações judiciais: Compartilhamos Dados Pessoais para cumprir qualquer 
intimação, ordem judicial ou outro processo legal, para cumprir uma solicitação de reguladores, 
solicitação governamental ou qualquer outra exigência legalmente aplicável. Também 
compartilhamos Dados Pessoais para estabelecer ou proteger nossos direitos legais, propriedade ou 
segurança, ou os direitos, propriedade ou segurança de terceiros, ou para nos defendermos de 
ações judiciais. 

Se você tiver dúvidas sobre as partes com as quais compartilhamos Dados Pessoais, entre em contato 

conosco conforme especificado abaixo. 

8. Transferência Internacional de Dados 

Transferimos Dados Pessoais para outras jurisdições conforme necessário para os fins descritos acima, 

incluindo jurisdições que podem não fornecer o mesmo nível de proteção de dados que seu país de origem 

ou o país onde os dados foram originalmente coletados. Nestes casos, tomaremos medidas para cumprir as 

Leis Aplicáveis e para garantir que seus Dados Pessoais sejam adequadamente protegidos, seguros, 

mantidos em sigilo e que tenhamos uma base legal para a transferência. Isso significa que podemos exigir 

que o terceiro destinatário assine um contrato modelo com cláusulas padrão determinadas pela autoridade 

supervisora aplicável, a fim de fornecer aos Dados Pessoais a mesma proteção; ou exigir que o terceiro assine 
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um contrato específico para uma determinada transferência, incluindo uma transmissão de dados ou acordo 

de transferência caso assim seja exigido pelas Leis Aplicáveis. Quando exigido pelas Leis Aplicáveis, podemos 

também buscar a aprovação da autoridade supervisora aplicável para essa transferência internacional de 

dados. 

9. Segurança de Dados Pessoais 

Implementamos medidas técnicas e organizacionais para salvaguardar os Dados Pessoais sob Nossa custódia 

e controle, e para evitar que seus Dados Pessoais sejam acidentalmente perdidos, usados ou acessados de 

forma não autorizada, ou alterados ou divulgados. Além disso, limitamos o acesso aos seus dados pessoais 

aos funcionários, agentes, contratados e outros terceiros que tenham uma necessidade comercial de fazê-

lo. 

Implementamos procedimentos para lidar com qualquer suspeita de violação de Dados Pessoais e 

notificaremos você e a autoridade supervisora aplicável de uma eventual violação quando for legalmente 

obrigado a fazê-lo. 

10. Retenção 

A Sysmex irá reter seus Dados Pessoais pelo tempo necessário para cumprir os objetivos para os quais foram 

coletados. Isso significa que manteremos seus Dados Pessoais durante todo o período de seu 

relacionamento conosco. Somos autorizados ou obrigados por lei a manter algumas informações sobre você 

durante qualquer período de prescrição aplicável, para fins legais, de conformidade e fiscais. 

11. Seus direitos 

Sujeito aos termos das Leis Aplicáveis, você pode ter certos direitos em relação aos seus Dados Pessoais, 

incluindo o direito a: 

• Confirmar a existência de processamento de seus Dados Pessoais que fazemos legalmente. 

• Acessar seus Dados Pessoais e solicitar um relatório completo simplificado ou completo sobre os 
Dados Pessoais que estamos processando legalmente sobre você. 

• Solicitar correção de quaisquer Dados Pessoais incompletos, desatualizados ou imprecisos que 
mantemos sobre você, embora possamos precisar verificar a exatidão dos novos dados que você 
nos fornece. 

• Solicitar anonimização, bloqueio ou exclusão de dados desnecessários ou excessivos, ou dados 
processados em não conformidade com as Leis Aplicáveis. Você também tem o direito de se opor 
ao processamento, no caso de processarmos seus Dados Pessoais ou quando formos obrigados a 
apagar seus Dados Pessoais para cumprir as Leis Aplicáveis. 

• Solicitar comprovação do consentimento concedido à Sysmex, quando este for necessário para o 
cumprimento das Leis Aplicáveis. . 

• Revogar seu consentimento a qualquer momento, quando contamos com seu consentimento para 
processar seus Dados Pessoais. Isso não afetará a legalidade de qualquer processamento realizado 
antes de você retirar seu consentimento. 



8 

 

 

• Solicitar a exclusão de seus Dados Pessoais processados legalmente, na medida permitida pelas Leis 
Aplicáveis. 

• Solicitar informações sobre entidades públicas e privadas com as quais a Sysmex compartilhou seus 
Dados Pessoais. 

• Solicitar a portabilidade dos dados ou a transferência dos seus Dados Pessoais, em determinadas 
circunstâncias, conforme Leis Aplicáveis. 

Você também pode entrar em contato conosco a qualquer momento se tiver dúvidas, conforme indicado 

abaixo, e também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade supervisora aplicável. 

Se você é residente na Argentina, o titular de Dados Pessoais na Argentina tem o direito de acessar os seus 

Dados Pessoais gratuitamente em intervalos não inferiores a seis meses, a menos que haja um interesse 

legítimo para tal direito ocorrer com menor freqüência de acordo com o artigo 14, parágrafo 3º da Lei nº 

25.326. A agência pública de acesso à informação, na qualidade de Entidade de Controle da Lei nº 25.326, 

tem competência para atender às reclamações apresentadas por aqueles cujos direitos sejam afetados em 

virtude de violações às Leis Aplicáveis. O titular de Dados Pessoias pode, a qualquer momento, solicitar a 

retirada ou o bloqueio do seu nome das bases de dados referidas neste artigo. A pedido do interessado, 

deverá ser comunicado o nome do responsável ou utilizador da base de dados que forneceu as informações. 

12. Mudanças na Política de Privacidade 

A Sysmex reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer momento ou atualizar esta Política de 

Privacidade. O aviso sobre eventual alteração será publicado em nosso Site ou entregue a você por e-mail 

ou algum outro meio de comunicação. Se a Sysmex fizer qualquer alteração substancial no processamento 

de seus Dados Pessoais, iremos notificá-lo por meio de seu e-mail ou exibir essas alterações em nosso Site. 

Quaisquer alterações efetuadas em Nossa Política de Privacidade entrarão em vigor no dia seguinte à sua 

publicação em nosso Site. Se você não concorda com tais alterações, entre em contato conosco. 

13. Contate-nos 

Dependendo do país em que você está localizado, uma entidade diferente do grupo da Sysmex será a 

entidade responsável ou controladora de seus Dados Pessoais, conforme descrito nesta Política de 

Privacidade. O controlador de dados responsável pelo banco de dados onde seus Dados Pessoais são 

armazenados é a empresa Sysmex do país em que você reside. Consulte o Anexo A desta Política de 

Privacidade para verificar a lista das afiliadas locais da Sysmex. 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou o processamento de seus Dados Pessoais, 

ou deseja exercer seus direitos conforme descrito acima, entre em contato com o Diretor de Privacidade de 

Dados da Sysmex enviando um e-mail para inhouselegal@sysmex.com. Alternativamente, você pode enviar 

uma carta para o seguinte endereço: Rua Joaquim Nabuco, no. 615, Bairro Cidade Jardim, Cidade de São 

José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEPP 83040-210, em atenção ao diretor de Privacidade de Dados.  

Para melhor ajudá-lo, inclua em qualquer comunicação com a Sysmex, seu nome, e-mail, o Site que você o 

mailto:inhouselegal@sysmex.com
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incluiu ou qualquer outro meio pelo qual a Sysmex coletou seus Dados Pessoais, seu país de residência e 

uma explicação de sua solicitação. 

Forneceremos uma resposta à sua solicitação ou reclamação dentro do prazo estabelecido pelas Leis 

Aplicáveis. 
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Anexo A 

 
1. SYSMEX ARGENTINA S.A., sediada em Ing. Enrique Butty 220, Piso 16 - Cidade de Buenos Aires, Argentina. 
 
2. SYSMEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sediada na Rua Joaquim Nabuco, n. 615, Bairro 
Cidade Jardim, Cidade de São José dos Pinhais, Estado de Paraná, CEP 83040-210. 
 
3. SYSMEX COLOMBIA S.A.S., sediada na Calle 84 A No. 10-50 P.5, Bogotá D.C., Colombia. 
 
4. SYSMEX CHILE SpA., sediada em Badajoz 45, Oficina 1701, Torre B, Las Condes, Santiago, Chile. 
 
5. SYSMEX DIAGNOSTICOS MEXICO S. DE R.L. DE C.V., sediada em Paseo de la Reforma # 250 esq. Niza, Piso 
8 - Colonia Juárez, México. 


