AVISO DE PRIVACIDADE ALEXION
Na Alexion, a nossa missão é transformar as vidas das pessoas
afetadas por doenças raras e devastadoras, inovando continuamente
e criando valor significativo em tudo o que fazemos. Como
administradores de dados sobre doentes que usam os nossos
medicamentos, os seus prestadores de cuidados e os profissionais de
saúde que os atendem, acreditamos que respeitar e proteger os
Dados Pessoais é uma parte fundamental da entrega de
medicamentos que salvam vidas. Estamos empenhados em tratar os
Dados Pessoais de forma justa e transparente, como forma de apoio
à nossa missão, e em conformidade com as leis e regulamentos que
regem a proteção de dados e a privacidade.
Neste Aviso de Privacidade, a Alexion Pharmaceuticals, Inc. e as suas
afiliadas locais (coletivamente, “Alexion”, “nós”, “nos”) descrevem as
nossas práticas gerais relativamente à forma como recolhemos,
utilizamos e divulgamos Dados Pessoais de doentes, prestadores de
cuidados e profissionais de saúde – bem como outros indivíduos
com quem interagimos, por exemplo, participantes em estudos de
investigação, investigadores, visitantes dos nossos serviços online,
candidatos a emprego, prestadores de serviços, parceiros de
negócios e investidores. Os Dados Pessoais não incluem, e este Aviso
de Privacidade não se aplica a informações agregadas ou
informações que foram desidentificadas ou anonimizadas de acordo
com a lei aplicável.
Se for um profissional de saúde (HCP), este Aviso de Privacidade e o
aviso de privacidade do HCP específicos para a sua jurisdição (se
houver) aplicam-se a si. Pode aceder aos nossos avisos de
privacidade para HCP aqui.
Neste Aviso de Privacidade, o utilizador terá conhecimento do
seguinte:
Como recolhemos dados pessoais
Os tipos de dados pessoais que tratamos
Porque tratamos os seus dados pessoais
Como partilhamos os seus dados pessoais

Cookies e outras tecnologias de rastreio
Análise de dados
Publicidade baseada em interesses
Os seus direitos e escolhas
Transferências internacionais
Segurança de dados
Retenção de dados
Declaração de privacidade para menores
Recursos de terceiros
Atualizações a este Aviso de Privacidade
Como contactar-nos
COMO RECOLHEMOS DADOS PESSOAIS
Recolhemos Dados Pessoais de várias formas, incluindo:
•

•

•

•

Diretamente de si, tal como através de um formulário web online,
quando se regista para um evento, quando se inscreve nos nossos
programas Alexion, quando colabora connosco para investigação,
quando envia uma candidatura de emprego, quando
comunicamos uns com os outros, ou quando nos fornece as suas
informações (por exemplo, fornece um cartão de visita).
De terceiros, tais como HCP, doentes, referências e fontes de
reencaminhamento, grupos de defesa de doentes, centros de
estudo e agregadores de dados e sistemas de gestão.
De fontes públicas, tais como bases de dados públicas (por
exemplo, registos de relatórios de transparência públicos), sites
públicos, resultados de pesquisa e páginas de redes sociais
disponíveis publicamente (por exemplo, LinkedIn).
Automaticamente, tal como através de cookies ou outras
tecnologias que nos fornecem informações sobre a sua utilização
dos nossos serviços online.

OS TIPOS DE DADOS PESSOAIS QUE TRATAMOS
Os tipos de Dados Pessoais que recolhemos, acedemos, divulgamos,
armazenamos, utilizamos ou de outra forma tratamos (“tratamento”)
incluem:
•

•

•
•

•

•

•

Identificadores e informações de contacto, tais como nome,
endereço, endereço de e-mail, número de telefone e outros
identificadores e informações de contacto semelhantes.
Informações médicas e de saúde, tais como doenças, sintomas,
complicações, terapêuticas, medicamentos, resultados, barreiras
ao acesso e informações sobre seguros.
Características mentais e físicas, como o nível de fadiga, peso e
fala arrastada.
Informações profissionais ou relacionadas com o emprego, tais
como entidade patronal, cargo, especialidade, histórico de
emprego, prémios e honras, filiação em organizações profissionais,
palestras e afiliações com organizações de defesa dos doentes.
Candidatos a emprego, informação relacionada com a seleção e
recrutamento, como, por exemplo, nome; endereços; endereços
de e-mail; números de telefone; número de segurança social;
número de identificação emitido pelo governo; data de
nascimento; data(s) da contratação; título; cargo(s);
localização(ões) de trabalho; informações e notas da entrevista;
histórico profissional; Informações sobre a cessação do vínculo
laboral; raça ou origem étnica; sexo; certificado médico emitido
por profissionais médicos credenciados e especializados, histórico
de crédito; histórico criminal; informações adequadas sobre
imigração e outras informações apropriadas, ou seja, estado da
autorização de trabalho; e o nome da entidade patronal para
Trabalhador Contingente/Consultor.
Informações de áudio ou visuais, tais como gravações de vídeo se
visitar os nossos locais ou gravações de áudio ou vídeo de si que
descrevem a sua experiência como doente, prestador de cuidados
ou HCP.
Informações educativas, como o nível de educação obtido,
instituições frequentadas, especialidades e áreas de estudo e
notas.

•
•
•
•
•

•

Informações da Conta do Sistema, tais como nome de
utilizador e palavra-passe.
Informações financeiras, tais como informações de contas
bancárias e montantes pagos.
Informações demográficas, tais como idade, data de nascimento
e sexo.
Inferências, tais como notas sobre preferências e aptidões.
Opiniões ou declarações, tais como publicações de redes
sociais disponíveis publicamente contendo acontecimentos
adversos ou qualidade e opiniões sobre a Alexion, os seus
produtos e indicações em relatórios de notícias públicas.
Informações de atividade na Internet ou noutra rede
eletrónica, tais como endereço IP, país ou região geográfica, tipo
de navegador, tipo de dispositivo, sistema operativo, datas e horas
em que acede aos nossos serviços, histórico de navegação e outras
informações sobre as suas interações com os nossos serviços
online. Recolhemos essas informações através de cookies e outras
tecnologias de rastreamento. Consulte a nossa secção “Cookies e
Outras Tecnologias de Rastreamento” abaixo.

Além do acima exposto, iremos recolher quaisquer outras
informações que nos forneça, tais como histórias sobre uma consulta
médica, perguntas relacionadas com as nossas doenças e
terapêuticas, interesses de investigação e cartas de apresentação.
PORQUE TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
Tratamos Dados Pessoais para os fins comerciais e empresariais
descritos nos pontos abaixo. As leis de determinadas jurisdições
exigem que tenhamos uma “fundamentação legal” para o nosso
tratamento de Dados Pessoais; quando essa lei se aplicar,
identificámos os nossos fundamentos jurídicos nos pontos de
primeira linha e esses fundamentos jurídicos aplicam-se apenas a
essas jurisdições.
•

Conforme necessário para os nossos interesses legítimos em:
o Operar e supervisionar o nosso negócio, por exemplo, apoiar a
qualidade e a segurança, permitir operações comerciais éticas e
em conformidade, realização de auditorias e investigações,

o

o

o

gestão das suas contas, fornecer os nossos produtos e serviços,
melhorar e desenvolver novos produtos e serviços, pesquisar
tendências de mercado, monitorizar prestadores de serviços,
analisar potenciais talentos, e administrar o nosso negócio (por
exemplo, fornecer funções-chave como recursos humanos,
financeiros, contabilidade, ISSO, segurança, jurídico, e
conformidade). Para estes fins, podemos usar qualquer um dos
tipos de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo,
identificadores e informações de contacto, determinadas
informações médicas e de saúde, informações educativas e
informações de vídeo e áudio (como parte da monitorização da
nossa conformidade com as leis aplicáveis e informações da
Internet ou outras atividades da rede eletrónica para monitorizar
a segurança online).
Compreender as opiniões dos clientes e das partes
interessadas, por exemplo, identificar oportunidades de
negócio e recolher e analisar as necessidades, preferências,
sentimentos e opiniões das partes interessadas sobre a
Alexion, os seus produtos e indicações. Para estes fins,
podemos usar identificadores e informações de contacto e
opiniões ou declarações.
Comunicar consigo, por exemplo, responder às suas questões
(incluindo pedidos espontâneos de informação sobre as nossas
indicações ou informação científica), fornecer-lhe informação
que pensamos poder ser do seu interesse, contactá-lo para a sua
opinião e manter registos das nossas interações consigo. Para
estes fins, podemos usar qualquer um dos tipos de Dados
Pessoais descritos acima, por exemplo, identificadores e
informações de contacto.
Promover o nosso negócio e investigação, por exemplo,
realizar atividades de marketing e vendas, medir a eficácia das
nossas campanhas promocionais e direcionar anúncios sobre
serviços de terceiros. Para estes fins, podemos usar qualquer um
dos tipos de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo,
identificadores e informações de contacto, informações
profissionais ou relacionadas com o emprego, inferências,
informações demográficas e informações sobre a Internet ou
outras atividades da rede eletrónica.

o

o

o

•

Personalizar as nossas interações consigo, por exemplo,
compreender os seus interesses profissionais e pessoais e
adaptar os nossos serviços às suas necessidades e preferências.
Para estes fins, podemos usar qualquer um dos tipos de Dados
Pessoais descritos acima, por exemplo, identificadores e
informações de contacto, informações profissionais ou
relacionadas com o emprego, inferências, informações
demográficas e informações sobre a Internet ou outras
atividades da rede eletrónica.
Proteger os direitos e interesses, por exemplo, proteger a
saúde, segurança e proteção da Alexion, dos seus funcionários,
doentes, prestadores de cuidados, HCP e do público em geral;
aplicar os nossos direitos legais; e tomar medidas ou dar passos
para limitar danos e responsabilidades. Para estes fins, podemos
usar qualquer um dos tipos de Dados Pessoais descritos acima,
por exemplo, identificadores e informações de contacto para
investigar violações dos nossos contratos ou informações
médicas e de saúde em caso de emergência.
Identificar potenciais talentos, por exemplo, rever informações
para identificar candidatos para o nosso canal de talentos
através de fontes online ou públicas. Para estes fins, podemos
usar qualquer um dos tipos de Dados Pessoais descritos acima,
por exemplo, identificadores e informações de contacto,
informações profissionais ou relacionadas com o emprego,
informações educativas e informações demográficas.

De acordo com um contrato ou a pré-entrada de um
contrato, por exemplo, negociar contratos antes de celebrar um
contrato e honrar os nossos compromissos contratuais, tais como:
o Contratá-lo para prestar serviços em nosso nome ou como
parceiro de negócios, por exemplo, envolver-se com
prestadores de serviços que prestam serviços de pesquisa de
mercado ou trabalhar com colaboradores de investigação. Para
estes fins, podemos usar qualquer um dos tipos de Dados
Pessoais descritos acima, por exemplo, identificadores e
informações de contacto e informações financeiras.
o Prestar serviços de apoio ao doente, por exemplo, apoiá-lo,
ajudá-lo com pedidos e autorizações, e ligá-lo a outros recursos
ou organizações. Para estes fins, podemos usar qualquer um dos

o

•

tipos de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo,
identificadores e informações de contacto, informações médicas
e de saúde e características mentais e físicas.
Fornecer subvenções, patrocínios e outras oportunidades, por
exemplo, oferecer o nosso acesso a programas de
medicamentos e patrocinar e participar em investigação,
eventos e conferências. Para estes fins, podemos usar qualquer
um dos tipos de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo,
identificadores e informações de contacto, informações médicas
e de saúde, características físicas e mentais, informações
profissionais ou relacionadas com o emprego, informações
educativas e informações demográficas.

Com o seu consentimento, ou se for Menor (definido na secção
“Declaração de Privacidade para Menores” abaixo), com o seu
consentimento ou o do seu progenitor ou tutor legal, para:
o Enviar materiais promocionais, por exemplo, se for um doente
que se inscreve num dos nossos programas de apoio ao doente
e tiver dado o seu consentimento para comunicações
promocionais. Para estes fins, podemos usar qualquer um dos
tipos de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo,
identificadores e informações de contacto.
o Avaliar candidatos a emprego, por exemplo, analisar as suas
candidaturas a emprego, falar com referências e rever
informações para identificar candidatos para o nosso canal de
talentos. Para estes fins, podemos usar qualquer um dos tipos
de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo, identificadores
e informações de contacto, informações profissionais ou
relacionadas com o emprego, informações sobre educação e
informações demográficas, atestado médico conforme exigido
pela lei laboral local aplicável.
o Partilhar a sua história com outros, por exemplo, quando
partilhamos histórias de doentes para ajudar os nossos
funcionários e outros a compreender melhor os nossos doentes
e os seus percursos. Para estes fins, podemos utilizar qualquer
um dos tipos de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo,
identificadores e informações de contacto e informações áudio e
visual.

Recolher informações de ou sobre si, por exemplo, quando
somos legalmente obrigados a obter o seu consentimento antes
de recolher determinados Dados Pessoais (por exemplo,
informações sensíveis, como informações de saúde e médicas e
características mentais e físicas) sobre si.

o

Conforme exigido por lei, por exemplo, por:
•

•

•

•

A monitorização de acontecimentos adversos e segurança,
qualidade e reclamações do produto, por exemplo,
fornecendo relatórios e reclamações de acontecimentos
adversos da infraestrutura à admissão, mantendo registos de
tais eventos e reclamações, respondendo adequadamente a
relatórios e reclamações e fornecendo informações apropriadas
aos reguladores. Para estes fins, podemos usar qualquer um
dos tipos de Dados Pessoais descritos acima, por exemplo,
identificadores e informações de contacto, informações
médicas e de saúde e características mentais e físicas.
Cumprir os requisitos de transparência, por exemplo,
monitorizar pagamentos e outras transferências de valor. Para
estes fins, podemos usar qualquer um dos tipos de Dados
Pessoais descritos acima, por exemplo, identificadores e
informações de contacto, informações profissionais ou
relacionadas com o emprego e informações financeiras.
Controlar a fraude e o abuso, por exemplo, investigar
potenciais reclamações de fraude e abuso. Para estes fins,
podemos usar qualquer um dos tipos de Dados Pessoais
descritos acima, por exemplo, informações financeiras.
Responder a processos judiciais, por exemplo, cumprir os
pedidos legais das autoridades administrativas ou judiciais e
cumprir as intimações judiciais. Para estes fins, podemos usar
qualquer um dos tipos de Dados Pessoais descritos acima, por
exemplo, identificadores e informações de contacto,
informações profissionais ou relacionadas com o emprego e
informações financeiras.

Devido à natureza do nosso negócio, a Alexion está sujeita a vários
requisitos legais. Como resultado, a Alexion pode ser obrigada a
tratar Dados Pessoais, por exemplo, Dados Pessoais sensíveis

(incluindo informações médicas e de saúde e características mentais
e físicas), para cumprir estas obrigações. trataremos os seus Dados
Pessoais de acordo com as nossas obrigações legais e de forma a
proteger a sua privacidade na medida do possível, por exemplo,
pseudonimizando informações, enquanto tivermos de cumprir as
nossas obrigações legais.
COMO PARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
A Alexion pode partilhar os seus Dados Pessoais das seguintes
formas:
•

•

•

•

•

Com fornecedores e prestadores de serviços que trabalham em
nome da Alexion para fornecer determinados serviços, por
exemplo, entidades que nos fornecem serviços de investigação,
armazenamento de dados, análise e tratamento de dados,
distribuição, apoio ao doente, segurança de TI e dados e serviços
jurídicos. Quando partilhamos Dados Pessoais com fornecedores e
prestadores de serviços, esforçamo-nos por exigir que estes
mantenham os seus Dados Pessoais confidenciais e seguros e que
os tratem para finalidades limitadas e específicas.
Para afiliadas e subsidiárias da Alexion, por exemplo, empresas
atuais e futuras dentro da família de empresas Alexion. Pode
encontrar a lista de todas as nossas afiliadas e subsidiárias aqui.
Com parceiros de negócios, por exemplo, investigadores com
quem colaboramos, empresas com quem desenvolvemos uma
terapêutica, empresas com quem promovemos um produto ou
empresas terceiras que gerem as nossas operações dentro dos
países. Pode encontrar uma lista destas empresas terceiras aqui.
Relativamente a uma transferência de negócio, por exemplo,
como parte de uma venda, cessão ou transferência de um negócio
ou ativos da Alexion, ou aquisição ou fusão com outra entidade.
Também podemos partilhar os seus Dados Pessoais no âmbito de
tais transações, como durante a devida diligência.
Em resposta a pedidos de agências governamentais ou de
aplicação da lei ou quando exigido ou permitido pela legislação
aplicável, ordens judiciais ou regulamentos
governamentais, por exemplo, em resposta a uma intimação ou
inquérito regulamentar.

•

•

Para proteger os direitos e interesses, por exemplo, quando
necessário para auditorias empresariais, para investigar ou
responder a uma reclamação ou ameaça, ou para exercer os
nossos direitos legais.
Mediante o seu consentimento, por exemplo, quando concorda
que podemos partilhar os seus Dados Pessoais com um HCP.

COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO
Tratamos automaticamente determinados tipos de informação
sempre que interage connosco nos nossos serviços online e em
alguns e-mails que lhe possamos enviar. As tecnologias automáticas
que utilizamos podem incluir, por exemplo, cookies e “web beacons”.
•

•

Cookies: Um cookie é um pedaço de informação colocado no seu
computador quando você acede a certos sites. O cookie identifica,
de uma forma única e exclusiva, o seu navegador, ao servidor. A
maioria dos navegadores está configurada para aceitar cookies,
embora possa reconfigurar o seu navegador para recusar todos os
cookies ou indicar quando é que um cookie está a ser enviado.
Note, no entanto, que algumas partes dos nossos sites poderão
não funcionar corretamente se recusar cookies.
Web Beacons: nalguns sites ou e-mails, a Alexion pode utilizar
uma tecnologia comum da Internet chamada de “web beacon”
(também conhecido por “etiqueta pixel”, “tag de ação” ou
“tecnologia clear GIF”). Os “web beacons” ajudam a analisar a
eficácia de campanhas publicitárias e sites ao medirem, por
exemplo, o número de visitantes de um site ou quantos visitantes
clicaram em elementos-chave num site.

A opção Não Rastrear (Do Not Track, DNT) é uma preferência de
privacidade que pode definir em determinados navegadores web.
Os nossos sites podem não reconhecer ou responder a sinais DNT,
uma vez que a indústria está atualmente a trabalhar para definir o
que significa DNT e a desenvolver uma abordagem comum para
responder a sinais DNT. Pode saber mais sobre DNT aqui.

ANÁLISE DE DADOS

Podemos utilizar serviços de análise de terceiros (como o Google
Analytics) nos nossos serviços online para tratar informações sobre a
sua utilização dos nossos serviços online, por exemplo, saber qual a
página web que o encaminhou para os nossos serviços,
compreender que páginas visitou ou tendências de utilização,
fornecer-lhe determinadas funcionalidades e ajudar na prevenção de
fraudes. Para saber mais sobre as práticas de privacidade da Google,
consulte a Política de Privacidade da Google. Para evitar que o
Google Analytics utilize as suas informações para análise, pode
instalar o Google Analytics Opt-Out Browser Add-on aqui.
PUBLICIDADE BASEADA EM INTERESSES
Alguns dos nossos serviços online podem integrar tecnologias de
publicidade de terceiros que permitem a disponibilização de
conteúdo e publicidade relevantes em serviços que não sejam da
Alexion ou que utilize. Os anúncios em serviços de terceiros podem
basear-se em vários fatores, tais como o conteúdo da página que
está a visitar, as suas pesquisas, dados demográficos e as suas
atividades nos nossos sites e serviços de terceiros.
A Samsung não tem acesso nem regula a utilização de cookies ou
outras tecnologias de rastreamento que possam ser colocadas no
dispositivo do Cliente para aceder aos Serviços por terceiros não
afiliados. Para saber mais sobre certos rastreadores de terceiros
usados para publicidade baseada em interesses, por exemplo,
através de rastreamento entre dispositivos, e para exercer certas
escolhas em relação a tais tecnologias, visite Digital Advertising
Alliance (DAA), Network Advertising Initiative (NAI), Digital
Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital
Advertising Alliance, ou as definições do seu dispositivo se tiver DAA
ou outra aplicação móvel que lhe permita controlar a publicidade
baseada em interesses no seu dispositivo. Não controlamos estas
ligações de exclusão ou se qualquer empresa em particular escolher
participar nestes programas de exclusão.
As opções de exclusão descritas nas ligações acima são específicas
do dispositivo e do navegador e podem não funcionar em todos os
dispositivos. Se apagar cookies no seu dispositivo ou no seu

navegador, terá de passar pelo processo de exclusão novamente. Se
optar por utilizar qualquer uma destas ferramentas de exclusão, isto
não significa que deixará de ver publicidade. Pelo contrário, os
anúncios que vê apenas não se basearão nos seus interesses.
OS SEUS DIREITOS E ESCOLHAS
Se receber comunicações promocionais da nossa parte, pode optar
por não receber essas comunicações seguindo as instruções de
exclusão constantes na comunicação (por exemplo, através de uma
ligação para cancelar a subscrição ou enviando uma mensagem de
texto “STOP” em resposta a uma mensagem de texto). Se optar por
não receber comunicações promocionais da nossa parte, poderemos
ainda assim enviar-lhe mensagens administrativas importantes (por
exemplo, atualizações sobre a sua conta connosco).
Além disso, dependendo da jurisdição em que se encontra ou reside,
pode ter determinados direitos relativamente aos seus Dados
Pessoais. Iremos atender o seu pedido de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis, e podemos verificar a sua identidade antes
de responder ao seu pedido. Tenha em atenção que os direitos
descritos abaixo podem estar sujeitos a limitações ao abrigo das leis
e regulamentos aplicáveis.
Direitos gerais: Na medida do previsto pela lei aplicável, pode
contactar-nos a qualquer momento para perguntar que Dados
Pessoais tratamos a seu respeito, solicitar que corrijamos Dados
Pessoais incorretos, recusar ou suprimir o tratamento de
determinados Dados Pessoais, solicitar a eliminação dos seus Dados
Pessoais, impor restrições ao nosso tratamento dos seus Dados
Pessoais, opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais, solicitar os
seus dados pessoais num formato de leitura automática, e pode
retirar o seu consentimento sem qualquer efeito legal que o afete a
qualquer momento, contactando-nos em privacy@alexion.com ou
usando os dados de contacto de “Como contactar-nos” desta
Política. A Alexion, no entanto, não pode garantir que possa
continuar determinadas atividades ou acesso no caso de retirar o seu
consentimento.

•

Decisões ou análises automatizadas (quando aplicável)
A forma como analisamos as suas informações pessoais para fins
de avaliação de riscos, prevenção de fraudes, recrutamento
eletrónico e comunicação pode envolver o tratamento das suas
informações pessoais utilizando software que é capaz de avaliar os
seus aspetos pessoais e prever riscos ou resultados, que podem ser
definidos como definição de perfis em algumas jurisdições.
Podemos tomar decisões automatizadas sobre si:
• Quando tais decisões forem necessárias para a celebração de
um contrato. Por exemplo, podemos decidir não oferecer uma
função com base em informações sobre o seu histórico
educacional, qualificações profissionais e pontuações de testes
de aptidão que recolhemos sobre eles.
• Quando tais decisões forem exigidas ou autorizadas por lei. Por
exemplo, para fins de prevenção de fraude.
• Se nos der o seu consentimento para que possamos levar a cabo
decisões automatizadas.
Sujeito aos requisitos e limitações legais locais, pode contactar-nos
para solicitar mais informações sobre decisões automatizadas,
opor-se à nossa utilização de decisões automatizadas ou solicitar
uma decisão automatizada para ser revista por um ser humano
enviando o seu pedido para: privacy@Alexion.com.

•

Direitos dos residentes da Califórnia: De acordo com a Lei de
Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), os residentes da
Califórnia têm os seguintes direitos:
o Direito de conhecimento e direito de solicitar a eliminação: o
Cliente tem o direito de solicitar (i) informações sobre a nossa
recolha, utilização, divulgação e venda dos seus Dados Pessoais
e (ii) acesso aos elementos específicos de Dados Pessoais que

temos sobre si. Também tem o direito de solicitar que
eliminemos os seus Dados Pessoais. Pode solicitar o exercício
destes direitos ligando-nos para o número +1-844-935-1326 ou
enviando-nos um e-mail para privacy@alexion.com. Iremos
verificar o seu pedido comparando as informações que nos
fornecer como parte do seu pedido com as informações (se
existirem) que temos sobre si em formato identificável. Para
apresentar o seu pedido, deve fornecer-nos o seu primeiro e
último nome, endereço de e-mail, cidade e estado de residência,
e a natureza do seu pedido (por exemplo, se gostaria de obter
informações sobre como tratar os seus Dados Pessoais, se
gostaria de saber os elementos específicos dos seus Dados
Pessoais ou se gostaria de eliminar os seus Dados Pessoais).
▪ Pode designar um procurador autorizado para fazer um
pedido em seu nome, redigindo, assinando e notificando uma
carta que especifique (i) a identidade do seu procurador e (ii)
as finalidades para as quais está a nomear o procurador.
▪ Se for um procurador autorizado, deve fornecer-nos as
informações descritas acima sobre o consumidor em cujo
nome está a atuar como agente, bem como o seu próprio
nome e apelido e endereço de e-mail, e uma carta assinada e
reconhecida notarialmente, que tenha sido emitida pelo
consumidor que o nomeou como procurador.
o

o

Direito de exclusão da venda de Dados Pessoais: Não
“vendemos” Dados Pessoais, conforme esse termo está definido
na CCPA.
Direito à não discriminação: o Cliente tem o direito de não
receber tratamento discriminatório pela Alexion pelo exercício
dos seus direitos de privacidade da CCPA.

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
A Alexion é uma organização internacional com afiliadas e
subsidiárias em todo o mundo. Algumas delas têm sedes em, ou
estão localizadas em países que não têm o mesmo nível de proteção
de dados que o seu país. Cumprimos os requisitos legais para
proteção de dados transfronteiriços, por exemplo, através da
utilização de cláusulas contratuais padrão e, em alguns casos, de

outro mecanismo de transferência permitido ao abrigo das leis
aplicáveis.
SEGURANÇA DE DADOS
A Alexion implementou controlos de privacidade e segurança
concebidos para ajudar a proteger os seus Dados Pessoais. Note, no
entanto, que nenhuma medida de segurança é 100% eficaz e não
podemos garantir a segurança absoluta dos seus Dados Pessoais.
Encorajamo-lo a tomar medidas para se proteger a si próprio, por
exemplo, não partilhando credenciais de início de sessão nas suas
contas, não nos enviando informações confidenciais usando
métodos não seguros (por exemplo, através de e-mail não
encriptado) e protegendo os seus dispositivos (por exemplo, com
palavras-passe).
RETENÇÃO DE DADOS
A Alexion retém os seus Dados Pessoais pelo tempo necessário para
a finalidade para a qual foram recolhidos, a menos que seja exigido
um período mais longo pela legislação aplicável. Os nossos períodos
de retenção variam dependendo da(s) finalidade(s) para a(s) qual(ais)
os seus dados foram recolhidos. Alguns dos critérios que utilizamos
para avaliar os períodos de retenção adequados incluem: (i) a
natureza dos Dados pessoais e as atividades envolvidas, (ii) quando e
por quanto tempo interage com a Alexion e (iii) as nossas obrigações
legais. Para fornecer segurança e continuidade de negócios, fazemos
cópias de segurança de determinados dados, que podemos reter por
mais tempo do que os dados originais.

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE PARA MENORES
Podemos tratar Dados Pessoais sobre pessoas com idade inferior a
18 anos (“Menores”) com o consentimento dos seus pais ou tutores
para a prestação de determinados serviços, tais como programas de
apoio ao doente ou atividades de investigação. Contudo, não
solicitamos conscientemente Dados Pessoais de, ou

comercializamos ou publicitamos a menores. Se tivermos
conhecimento de que recolhemos Dados Pessoais relativos a um
Menor sem o consentimento do seu progenitor ou tutor, tomaremos
medidas razoáveis para eliminá-los de acordo com os requisitos
legais aplicáveis. Contacte-nos conforme descrito na secção “Como
contactar-nos” abaixo para nos informar dos Dados Pessoais que
tratamos sobre um Menor sem consentimento.
RECURSOS DE TERCEIROS
Podemos fornecer-lhe ligações ou informações sobre recursos de
terceiros. Por exemplo, fornecemos aos doentes informações sobre
grupos de defesa de doentes e fornecemos aos investigadores
ligações para registos de ensaios clínicos. Note que a Alexion não
controla as políticas ou práticas de privacidade de tais terceiros e
incentivamo-lo a rever os avisos de privacidade dos terceiros com os
quais interage.
ATUALIZAÇÕES A ESTE AVISO DE PRIVACIDADE
Podemos alterar este Aviso de Privacidade periodicamente, e
publicaremos quaisquer alterações a este Aviso de Privacidade
online. A data da última atualização está indicada no final deste
Aviso de Privacidade. Podemos não notificá-lo de quaisquer
alterações a este Aviso de Privacidade, por isso deve verificar
ocasionalmente para garantir que tem conhecimento da versão
mais recente.
COMO CONTACTAR-NOS
A Alexion Pharmaceuticals, Inc., 121 Seaport Boulevard, Boston,
Massachusetts, EUA, e a filial da Alexion no país em que está
localizado ou com o qual interage são os “responsáveis pelo
tratamento de dados”. A nossa informação de contacto é a seguinte:
Para perguntas gerais ou comentários para os quais o indivíduo
prefere contactar um DPO ou sobre as práticas de privacidade da
Alexion de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo:

Conselho de Privacidade
Alexion Pharmaceuticals, Inc.
121 Seaport Boulevard
Boston, MA 02210 EUA
Por e-mail: privacy@alexion.com

Conselho de Privacidade
Alexion Pharma GmbH
Giesshübelstrasse 30
8045 Zürich, Suíça
Por e-mail: privacy@alexion.com

Para questões gerais ou comentários para os quais o indivíduo prefere contactar um DPO:

Encarregado da Proteção de Dados (DPO)
Veneto Privacy
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey, Co. Dublin
IRLANDA
Por email: info@venetoprivacy.ie

Alexion Pharma Germany GmbH (apenas Alemanha)
c/o Alexion DPO, activeMind AG
Potsdamer Str. 3
80802 München
ALEMANHA
Por e-mail: alexion@activemind.de

Consultor Jurídico/Encarregado da Proteção de Dados (DPO) Alexion Brasil (apenas Brasil)
Alexion Brasil (Morumbi Corporate Towers)
Av. Dr Chucri Zaidan, 1240,
15° andar, CEP 04711-130, Ed.
Morumbi Corporate – Golden Tower
Vila São Francisco, São Paulo – SP BRASIL
mail: PrivacidadeBrasil@alexion.com

Por e-

Também tem o direito de apresentar uma queixa junto da entidade
reguladora da privacidade ou da proteção de dados do seu país de
residência, se aplicável. Para encontrar o seu regulador de proteção
de dados relevante, consulte aqui.
Última atualização em: Abril de 2021

PORTAL DE PRIVACIDADE GLOBAL
Bem-vindo ao Portal de Privacidade Global da Alexion, onde pode
aceder a informações sobre o nosso programa global de privacidade
e proteção de dados, as políticas que regem as nossas práticas
online, declarações de privacidade que explicam como usamos e
protegemos informações sobre profissionais de saúde e como nos

contactar com questões e preocupações relacionadas com a
privacidade.
O nosso compromisso de privacidade e proteção de dados
Na Alexion, a nossa missão é servir os doentes e famílias afetados por
doenças raras, fornecendo terapêuticas inovadoras e que mudam as
suas vidas. Acreditamos que proteger as informações sobre os
doentes e os profissionais de saúde que os tratam é uma parte
fundamental para cumprir esta missão. A Alexion também está
empenhada em satisfazer as nossas obrigações de proteger as
informações pessoais dos nossos funcionários e terceiros, e em
manter as expetativas de privacidade de todos os indivíduos com
quem nos envolvemos globalmente.
Tem uma questão ou preocupação relacionada com a privacidade?
Contacte-nos em:
Alexion Global Headquarters
121 Seaport Blvd
Boston, MA 02210
475-230-2596
privacy@alexion.com

