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POLÍTICA GERAL DE PRIVACIDADE DA UCB PARA PROFISSIONAIS DE 

CUIDADOS DE SAÚDE (UGPPH/PGPUP) 
 
1. QUEM SOMOS E COMO NOS PODE CONTACTAR 
A UCB ou nós significa a UCB S.A., uma sociedade belga, com sede em 60, Allée de la 
recherche, 1070 Anderlecht e as suas filiais. Para obter mais informações sobre os 
detalhes de contacto da filial UCB na sua jurisdição, deve visitar a descrição “UCB 
Worldwide (UCB no Mundo)” em https://www.ucb.com/worldwide e selecionar o seu país.  
Na qualidade de responsável pelo tratamento, i.e., a entidade jurídica que decide sobre 
porquê e como as informações relacionadas consigo (dados pessoais) são recolhidas e 
tratadas por nós no contexto da sua relação ou da relação da sua organização de cuidados 
de saúde com a UCB, respeitando o seu direito à privacidade.  
Apenas processaremos os seus dados pessoais conforme descrito na presente UGPPH 
ou política, complementada por outras nossas políticas de privacidade - na medidas em 
as mesmas se possam aplicar a si - ex., no âmbito do enquadramento da sua participação 
como profissional de cuidados de saúde (PCS) nos nossos Programas de Apoio ao 
Paciente (PAPs), estudos (incluindo estudos de observação, ensaios clínicos etc.), ou 
quando navega em qualquer um dos nossos sites da Web para os quais existem políticas 
de privacidade de site da Web em separado. Trataremos sempre os seus dados pessoais 
em conformidade com a legislação de proteção de dados relevante, incluindo o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados ou RGPD). 
Na UCB temos um encarregado da proteção de dados (DPO), que pode ser contactado 
através de um dos meios a seguir indicados para quaisquer questões relacionadas com 
privacidade, incluindo em relação ao modo como recolhemos, mantemos e utilizamos os 
seus dados pessoais:  

− E-mail: dataprivacy@ucb.com; ou 
− Correio normal: À atenção do Data Protection Officer (Encarregado da 

Proteção de Dados) (global), Allée de la recherche 60, 1070 Anderlecht ou 
à atenção do Encarregado da Proteção de Dados local da UCB para a 
morada postal da filial da UCB na sua jurisdição. Para obter mais 
informações, deve visitar https://www.ucb.com/worldwide e selecionar o 
seu país. 
 

2. A RAZÃO SUBJACENTE À PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
Como uma empresa bio farmacêutica líder, a UCB tem relações estreitas e envolve-se em 
diálogo permanente com muitos PCSs. A UGPPH rege em termos gerais a recolha, 
utilização e retenção pela UCB de dados pessoais em relação a (i) PCSs e (ii) PCSs que 
agem como representantes ou pessoas de contacto para uma organização de cuidados 
de saúde (OCSs), com quem temos uma relação comercial. Conforme indicado acima, 
pode aplicar-se a si informações adicionais relacionadas com privacidade no âmbito do 
enquadramento da sua participação em, por exemplo, nos nossos PAPs, estudos ou 
quando navega em qualquer um dos nossos sites da Web. Encontrará estes termos 
adicionais de privacidade na respetiva página da Web ou ferramenta. In Por outras 
palavras, em complemento da leitura da presente UGPPH, deve também ler atentamente 
outras informações relacionadas com privacidade que possam ser aplicadas a si e isto 
antes de participar em qualquer PAP, estudo da UCB ou de navegar em qualquer um dos 
nossos sites da Web. 
A UGPPH é composta por cinco componentes principais e informa-o sobre:  

1. Quem somos e como nos pode contactar; 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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2. A razão subjacente à presente política de privacidade; 
3. As finalidades para as quais tratamos os seus dados pessoais, o fundamento 

jurídico ao abrigo do RGPD e os períodos de retenção aplicáveis; 
4. Quais são os seus direitos em relação aos dados pessoais que mantemos sobre si 

e como pode exercê-los; e 
5. Outros detalhes sobre como processamos (incluindo transferência) os seus dados 

pessoais. 
A UGPPH pode ser atualizada periodicamente de modo a refletir alterações nas nossas 
atividades de tratamento de dados pessoais. Nesse caso, iremos informá-lo sobre 
quaisquer alterações significativas através da publicação de um aviso destacado em 
UCB.com (o site da Web) ou informando-o através do mesmo canal que utilizamos 
normalmente para comunicar consigo. 

 
3. AS FINALIDADES PARA AS QUAIS TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS E 

O FUNDAMENTO JURÍDICO APLICÁVEL 
 
O quadro abaixo indica por finalidade (i) a categoria de dados pessoais que recolhemos e 
tratamos em relação a si, (ii) a origem, (iii) durante quanto tempo conservamos os seus 
dados pessoais, (iv) com quem os partilhamos, e (v) o fundamento jurídico relevante ao 
abrigo do RGPD.
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1. Para gerir a nossa relação profissional consigo, incluindo: 

a. planeamento e acompanhamento (incluindo comunicação interna da UCB) de interações e 
comunicações consigo - incluindo gestão de chamadas e de visitas; 

b. otimização das nossas interações e comunicações consigo baseadas nas suas preferências 
(incluindo em termos de conteúdo, formato, canais preferenciais e frequência); 

c. segmentação de intervenientes na sua área geográfica e área de especialidade (incluindo 
identificação de principais formadores de opinião, bem como para nos permitir identificar locais 
de estudo relevantes para a realização de ensaios clínicos); 

d. evitar a duplicação, bem como melhorar a qualidade das nossas interações consigo - com base 
nas suas necessidades e preferências indicadas; 

 UCB: 
 
Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

1. Dados principais (i.e., dados utilizados para o identificar nos nossos sistemas): 
a) Detalhes gerais e de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único que 

lhe é atribuído por e nas nossas bases de dados 
b) Os seus detalhes de contacto e preferências de contacto: endereço postal, número(s) de telefone, 

endereço de correio eletrónico 
c) Os seus detalhes profissionais: incluindo cargo, formação médica, informações de experiência profissional 

(incluindo, histórico, função), a sua especialização, afiliação OCS ou hospital, publicações, prémios, 
biografias, ligações a organizações educacionais, área(s) de interesse científico 

d) Identificadores específicos de país (incluindo o número de registo local como um PCS em relação ao 
sistema de saúde local) 

2. Dados de atividade (i.e. dados relativos à nossa interação profissional consigo para além das atividades 
clínicas):  

a) Informações sobre chamadas/visitas que lhe foram feitas: data da última chamada/visita, próxima data 
prevista de chamada/visita, assuntos que foram discutidos, as suas mensagens principais, informações 
de produtos partilhadas consigo 

b) Informações agregadas/gerais sobre comportamento de prescrição de produto 
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c) Informações que possam permitir segmentação de intervenientes na sua área geográfica e área de 
especialidade 

d) Informações sobre eventos/conferências em que participou/assistiu 
e) Informações de rede de clientes (relações com outros PCSs e OCSs) 
f) Informações de atividade, incluindo se as mensagens de correio eletrónico que lhe enviámos foram ou 

não abertas, se aceitou o nosso convite para, ex., uma conferência ou conteúdo online, etc. 
g) Quaisquer outras informações que nos possa fornecer, ex., quando preenche formulários que nos foram 

apresentados, ou partilha informações no âmbito do enquadramento de eventos ou conferências a que 
assiste ou durante visitas ou chamadas com os nossos representantes  

3. Consentimento de dados de gestão: Informações sobre a sua utilização e preferências em relação ao formato, 
canais e frequência de comunicação 

A não comunicação das informações acima mencionadas impede que a UCB faça a gestão da nossa relação profissional consigo 
 
Para algumas das análises determinadas acima (ex., para otimizar as nossas interações e comunicações consigo baseadas nas suas 
preferências ou para identificar de principais formadores de opinião ou locais de estudo para a realização de ensaios clínicos) a UCB pode, 
por vezes, utilizar também técnicas de inteligência artificial (incluindo aprendizagem automática). Nesse caso são implementadas todas as 
medidas de segurança e organizacionais adequadas - de acordo com as leis de proteção de dados - para assegurar privacidade de dados por 
conceção. Isto inclui ,mas não limitado a, minimização de dados, controlos rigorosos de acesso, intervenção humana, etc. 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 
- Nossos subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
- Origens disponíveis publicamente confiáveis (incluindo online) (tais como PubMed, Clinical Trials.gov, sites da 

Web de congressos ou de sites da Web de universidades) 
- Através do acompanhamento das nossas ferramentas e serviços de TI (tais serviços incluindo mensagens por 

correio eletrónico que lhe enviamos após o seu pedido/com a sua autorização) 
Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Dados principais: pelo período de duração da nossa relação profissional consigo. Em relação a aposentação ou 
cessação de atividades profissionais de PCS: durante um máximo de 36 meses depois de sermos informados 
sobre a sua aposentação/cessação das atividades profissionais 

- Dados de atividade: estes dados são mantidos durante 60 meses depois de ocorrer a atividade relevante (ex., 
um evento, um congresso, uma visita, uma chamada) 

- Consentimento de dados de gestão: estes dados são mantidos durante 120 meses após receção do seu 
consentimento 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
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Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário para a finalidade dos legítimos interesses prosseguidos pela UCB para dirigir e melhorar 
a sua atividade, i.e., a criação de valor para as pessoas a viverem com doenças graves nas áreas de interesse 
terapêuticas da UCB, gerir os nossos recursos humanos e financeiros de forma eficaz e manter e otimizar a nossa 
relação profissional consigo (incluindo planeamento, acompanhamento e melhoria das nossas interações 
consigo). Para esse efeito, a UCB esforça-se por manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para 
tratar os seus dados pessoais e a preservação dos seus direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua 
privacidade (**).  

- (O seu consentimento será solicitado antes da UCB enviar quaisquer mensagens de correio eletrónico de 
marketing direto, conforme mais detalhado nos pontos 6 e 7 abaixo). 
 

 
2. Para gerir de forma eficaz a nossa relação consigo no âmbito do enquadramento de acordos de 

colaboração com os nossos parceiros (incluindo, ex., outras empresas farmacêuticas) e para evitar 
duplicação nas interações consigo, a UCB: 

 
Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

1. Dados principais (i.e., dados utilizados para o identificar nos nossos sistemas): 
a) Os seus detalhes de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único que 

lhe é atribuído por e nas nossas bases de dados 
b) Os seus detalhes de contacto: endereço postal, número(s) de telefone, endereço de correio eletrónico 
c) Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo, a sua formação médica, informações de experiência 

profissional; 
2. Dados de atividade (i.e. dados relativos à nossa interação profissional consigo para além das atividades clínicas): 

a) Informações sobre chamadas/visitas que lhe foram feitas: data da última chamada/visita efetuada, próxima 
data prevista de chamada/visita, assuntos que foram discutidos, as suas mensagens principais, 
informações de produtos partilhadas consigo 

b) Informações sobre comportamento de prescrição de produto 
c) Informações sobre eventos em que participou/a que assistiu 

 
A não comunicação das informações acima mencionadas impede que a UCB faça a gestão da nossa relação profissional consigo 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 
- Nossos subcontratantes terceiros conforme detalhado na secção 5.A  
- Nossos parceiros com quem temos um acordo de colaboração (incluindo, ex., outras empresas farmacêuticas) 



6 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Dados principais: pelo período de duração da nossa relação profissional consigo. Em relação a aposentação ou 
cessação de atividades profissionais de PCS: durante um máximo de 36 meses depois de sermos informados 
sobre a sua aposentação/cessação das atividades profissionais 

- Dados de atividade: estes dados são mantidos durante 60 meses depois de ocorrer a atividade relevante (ex., 
um evento, um congresso, uma visita, uma chamada) 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
- Os nossos parceiros com quem temos um acordo de colaboração (incluindo - na medida em que for aplicável - 

outras empresas farmacêuticas) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário para a finalidade dos legítimos interesses prosseguidos pela UCB para dirigir a sua 
atividade (incluindo para investigação e desenvolvimento de novos medicamentos criando valor para as pessoas 
a viverem com doenças graves nas áreas de interesse terapêuticas da UCB), gerir os nossos recursos humanos 
e financeiros de forma eficaz e manter uma relação profissional consigo. Para esse efeito, a UCB esforça-se por 
manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para tratar os seus dados pessoais e a preservação dos 
seus direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua privacidade (**). 

3. Para obter a sua opinião e conhecimento profissional (incluindo através de conselho consultivo, 
pesquisa de mercado e ferramentas de inquérito) sobre (i) o que é importante para si e/ou para os seus 
pacientes, (ii) tendências importantes na gestão de pacientes na sua área de especialidade; (iii) como 
é que a UCB e os seus produtos são considerados por si; e (iv) como podemos evoluir mais e 
personalizar os nossos serviços e produtos, a UCB: 

 
Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

1. Dados principais (i.e., dados utilizados para o identificar nos nossos sistemas): 
a) Os seus detalhes gerais e de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único 

que lhe é atribuído por e nas nossas bases de dados  
b) Os seus detalhes de contacto: endereço postal, número(s) de telefone, endereço de correio eletrónico  
c) Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo, a sua formação médica, informações de experiência 

profissional, a(s) sua(s) área(s) de especialidade 
d) Informações que possam permitir segmentação de intervenientes na sua área geográfica e área de 

especialidade 
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e) Informações agregadas relativas a comportamento digital: Informações sobre presença digital, audiência 
digital e atividade digital  

2. Dados de atividade (i.e. dados relativos à nossa interação profissional consigo para além das atividades 
clínicas): 
a) Os seus conhecimentos: incluindo a sua perspetiva sobre conceitos terapêuticos e abordagem aos produtos 

e/ou áreas terapêuticas da nossa empresa  
b) Quaisquer outras informações ou opinião sobre a nossa empresa, produtos e/ou áreas terapêuticas que nos 

possa fornecer, de acordo com o seu critério, no contexto da nossa relação consigo 
3. Consentimento de dados de gestão: O seu multicanal de consentimento prévio (“opt-in”) ou de autoexclusão 

(“opt-out”) para receber determinadas mensagens por correio eletrónico referentes a pesquisa de mercado) 

A não comunicação das informações acima mencionadas impede que a UCB cumpra os nossos legítimos interesses (indicados abaixo).  
Queira notar que se tais informações forem partilhadas no contexto de um contrato consigo, serão exigidos determinados dados com a 
finalidade de celebrarmos um contrato (ver mais abaixo no ponto 8). A não informação de tais dados pessoais impediria a UCB de celebrar um 
contrato consigo. 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 
- Nossos subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A)  
- Empresas de redes sociais em conformidade com os seus termos e condições 
- Origens disponíveis publicamente online (tais como PubMed, Clinical Trials.gov, sites da Web de congressos ou 

de sites da Web de universidades) 
Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Dados principais: pelo período de duração da nossa relação profissional consigo. Em relação a aposentação ou 
cessação de atividades profissionais de PCS: durante um máximo de 36 meses depois de sermos informados 
sobre a sua aposentação/cessação das atividades profissionais 

- Dados de atividade: estes dados são mantidos durante 60 meses depois de ocorrer a atividade relevante (ex., 
um evento, um congresso, uma visita, uma chamada) 

- Consentimento de dados de gestão: estes dados são mantidos durante 120 meses após receção do seu 
consentimento 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário para a finalidade dos legítimos interesses prosseguidos pela UCB para dirigir a sua 
atividade (incluindo investigação e desenvolvimento de novos medicamentos criando valor para as pessoas a 
viverem com doenças graves nas áreas de interesse terapêuticas da UCB) e para manter uma relação profissional 
consigo. Para esse efeito, a UCB esforça-se por manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para 
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tratar os seus dados pessoais e a preservação dos seus direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua 
privacidade(**). (Em relação ao tratamento de informações para a celebração de um contrato consigo, ex., em 
relação à sua participação num conselho consultivo ou em relação a determinada pesquisa de mercado, referimos 
o que está determinado abaixo no ponto 8.)  

 
4. Para responder às suas questões e prestar-lhe o apoio solicitado, a UCB: 
 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

1. Os seus detalhes gerais e de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único 
que lhe é atribuído por e nas nossas bases de dados 

2. Os seus detalhes de contacto: endereço postal, número de telefone, endereço de correio eletrónico 
(dependendo do canal escolhido para nos contactar) 

3. Identificadores específicos de país (incluindo o seu número de registo local como um PCS em relação ao 
sistema de saúde local) 

4. Quaisquer outras informações que nos forneça e relacionadas com a sua questão ou pedido de apoio (ou 
que possam ser legalmente solicitadas) 

A não comunicação das informações acima mencionadas impede-nos de responder à sua questão ou pedido (de apoio). A não comunicação 
das informações que sejam legalmente exigidas, impede-nos de cumprir as nossas obrigações legais. 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si;  
- Nossos subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Pelo período de resposta e de conclusão do seu pedido.  
- Durante o período legalmente exigido em relação a quaisquer informações que temos de tratar para cumprimento 

das nossas obrigações regulamentares (ex., em relação a comunicação de evento adverso) 
Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário para o cumprimento de um contrato no qual é uma parte ou tendo em vista tomar medidas 
a seu pedido antes de celebrarmos um contrato 

- Tratamento necessário para cumprimento das nossas obrigações legais (ex., em relação a comunicação de 
evento adverso) 

 
5. Para permitir e documentar quando lhe distribuímos amostras de produtos, a UCB: 
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Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

1. Dados principais (i.e., dados utilizados para o identificar nos nossos sistemas): 
a) Os seus detalhes de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único que lhe 

é atribuído por e nas nossas bases de dados 
b) Os seus detalhes de contacto: endereço postal, número(s) de telefone, endereço de correio eletrónico; 
c) Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo, a(s) sua(s) área(s) de especialidade; 

2. Dados de atividade (i.e. dados relativos à nossa interação profissional consigo para além das atividades 
clínicas): 
a) O número e categorias de amostras de produtos solicitadas e entregues, a data de entrega*  
b) A sua assinatura acusando a receção das amostras 
c) Quaisquer outras informações que possam ser legalmente exigidas 

A não comunicação dos dados pessoais acima mencionados impede-o de ser elegível para receber amostras de produtos da UCB. 
Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 
- (Quando aplicável) da OCS para a qual trabalha 
- Nossos subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- 120 meses para controlo de inventário (acompanhamento de lote) 
- A documentação referente à amostra que lhe é entregue é mantida em conformidade com os requisitos legais 

aplicáveis, bem como, com o artigo 19 do código de prática de amostras médicas da EFPIA 
Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Para quaisquer dados pessoais que seja legalmente exigido, tratamento necessário para cumprimento das 
nossas obrigações legais (incluindo, mas não limitado a legislação relacionada com a distribuição de amostras 
de produtos médicos etc.). 

- De outro modo, tratamento necessário para a finalidade dos legítimos interesses prosseguidos pela UCB para 
dirigir a sua atividade, incluindo fornecer-lhe as informações corretas e as amostras de produtos e para 
cumprimento das normas e requisitos do setor a este respeito. Para esse efeito, a UCB esforça-se por manter 
um equilíbrio justo entre as suas necessidades para tratar os seus dados pessoais e a preservação dos seus 
direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua privacidade (**).  
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6. Para o convidar a assistir e permitir a sua assistência a reuniões, eventos, conferências académicas, 
científicas e promocionais (patrocinadas por nós) associadas à sua especialidade médica, a UCB: 

 
Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

1. Dados principais (i.e., dados utilizados para o identificar nos nossos sistemas): 
a) Detalhes gerais e de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único que lhe 

é atribuído por e nas nossas bases de dados 
b) Os seus detalhes de contacto: endereço postal, número(s) de telefone, endereço de correio eletrónico 
c) Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo, a(s) sua(s) área(s) de especialidade 
d) Identificadores específicos de país (incluindo o número de registo local como um PCS em relação ao sistema 

de saúde local) 
2. Dados de atividade (i.e. dados relativos à nossa interação profissional consigo para além das atividades clínicas 

- e relativos à sua assistência nas mencionadas reuniões, eventos e conferências): 
a) Informações sobre eventos/conferências em que participou/assistiu  
b) Informações sobre assuntos que foram discutidos, as suas mensagens principais, informações de produtos 

partilhadas consigo 
c) Detalhes de viagem e logística, preferências alimentares (se aplicável), bem como quaisquer outras 

informações exigidas para permitir a sua assistência a conferências, reuniões ou eventos organizados ou 
patrocinados pela UCB, para os quais se inscreveu 

3. Consentimento de dados de gestão: Informações sobre a sua utilização e preferências em relação ao formato, 
canais e frequência de comunicação 

A não comunicação das informações acima mencionadas impede-nos de o convidar e de permitir a sua assistência a conferências, reuniões 
ou eventos patrocinados pela UCB. 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 
- Nossos subcontratantes terceiros (incluindo agências de viagens, conforme detalhado na secção 5.A) 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Dados principais: pelo período de duração da nossa relação profissional consigo. Em relação a aposentação ou 
cessação de atividades profissionais de PCS: durante um máximo de 36 meses depois de sermos informados 
sobre a sua aposentação/cessação das atividades profissionais 

- Dados de atividade: estes dados são mantidos durante 60 meses depois de ocorrer a atividade relevante (ex., 
um evento, um congresso, uma visita, uma chamada) 
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- Consentimento de dados de gestão: estes dados são mantidos durante 120 meses após receção do seu 
consentimento 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento com base no seu consentimento para informações relacionadas com o envio e receção de quaisquer 
comunicações relativas a reuniões, eventos e conferências académicas, científicas e promocionais patrocinadas 
pela UCB  

- Tratamento com base no cumprimento de um contrato para quaisquer informações exigidas para permitir a sua 
participação em conferência, reunião ou evento patrocinado pela UCB no qual se inscreveu. 

7. Para permitir que a UCB lhe envie comunicações diretas de marketing por correio eletrónico ou outros 
meios eletrónicos, referentes a atualizações médicas e científicas (incluindo informações relevantes e 
atualizadas sobre determinadas doenças e tratamentos), informações empresariais e/ou de produtos e 
serviços que promovemos, ou que contenham deeplinks para sites da Web da UCB que contenham 
tais informações, a UCB: 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

1. Dados principais (i.e., dados utilizados para o identificar nos nossos sistemas): 
a) Detalhes gerais e de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único que lhe 

é atribuído por e nas nossas bases de dados 
b) Os seus detalhes de contacto: endereço de correio eletrónico 
c) Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo, a sua área de especialidade 
d) A sua área de interesse  
e) Identificadores específicos de país (incluindo o número de registo local como um PCS em relação ao sistema 

de saúde local) 
2. Identificadores eletrónicos: 

a) Informações recolhidas através de cookies que serão enviados quando visita os sites da Web da UCB (ex., 
quando é direcionado para os nossos sites da Web ao clicar em “deeplinks” enviados em comunicações 
eletrónicas para si). (Deeplinks significam hyperlinks (hiperligações) inseridas em comunicações da UCB que 
permitem que os PCSs visitem determinados sites da Web da UCB dedicados a estes e ignoram o login 
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habitual). Para obter mais informações sobre os cookies utilizados nos sites da Web da UCB, deve consultar 
a política de cookies desse site da Web.  

3. Dados de Atividade (i.e. dados relativos à nossa interação profissional consigo para além das atividades 
clínicas): 
b) Informações de atividade, incluindo se as mensagens de correio eletrónico que lhe enviámos foram ou não 

abertas, se aceitou o nosso convite para, ex., conteúdo online, etc. 
4. Consentimento de dados de gestão (i.e., informações sobre a sua utilização e preferências em relação ao 

formato, canais e frequência de comunicação): 
a) Se deu o seu consentimento para receber tais comunicações 
b) Se autoexcluiu para receber tais comunicações 

A não comunicação das informações acima mencionadas impede a UCB de lhe enviar as comunicações de marketing direto solicitadas 
Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 
- Nossos subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Dados principais: pelo período de duração da nossa relação profissional consigo. Em relação a aposentação ou 
cessação de atividades profissionais de PCS: durante um máximo de 36 meses depois de sermos informados 
sobre a sua aposentação/cessação das atividades profissionais 

- Identificadores eletrónicos: para obter mais informações sobre os períodos de retenção de quaisquer cookies 
utilizados, deve consultar a política de cookies desse site da Web. 

- Consentimento de dados de gestão: estes dados são mantidos durante 120 meses após receção do seu 
consentimento 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento com base no seu consentimento 
- Para cookies, tratamento com base no seu consentimento (exceto para cookies estritamente necessários). Para 

obter mais informações, deve consultar a política de cookies do site da Web que está a visitar. 
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8. Para permitir que a UCB: 

a. [num nível agregado de utilizador - através de Google analytics] apoie e melhore a funcionalidade 
e conheça melhor os padrões de utilização relacionados com os nossos sites da Web, utilizamos 
cookies, incluindo através da retenção e avaliação das informações sobre utilização recente que 
fez dos nossos sites da Web e como acede a diferentes funcionalidades dos nossos sites da Web 
para fins analíticos para que possamos tornar os nossos sites da Web mais intuitivos; 

b. [num nível individual] obtenha opiniões referentes às suas preferências e interesses através do 
acompanhamento do comportamento do seu navegador no(s) site(s) da Web da UCB que visita, 
para que possamos utilizar estas informações para personalizarmos as nossas interações 
(incluindo reuniões presenciais e outras comunicações) consigo, a UCB: 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

Em alguns dos nossos sites da Web instalamos Google Analytics, permitindo de forma anónima ou agregada 
localizar visitantes de sites da Web, enquanto em determinados outros sites da Web podemos solicitar o seu 
consentimento para permitir localizar o utilizador individualmente. O(s) consentimento(s) de cookies será tratado 
através do banner de cookie e do centro de preferências no site da Web da UCB que visitar. Nenhuns tais cookies 
serão definidos até que dê o consentimento. 
 
[Num nível agregado – através de Google Analytics – na medida que tenha aceitado a definição de tal(tais) 
cookie(s)] 

- Dados de identificação eletrónica: Endereço de IP 
- informações de padrão de utilização recolhidas através de tais cookies 

 
A não comunicação dos dados pessoais acima mencionados pode resultar que (algumas funcionalidades) do site da Web da UCB não 
estejam acessíveis. 
 
[Num nível individual – na medida que tenha aceitado a definição de tal(tais) cookie(s)] 
1. Identificadores eletrónicos: 

a) Endereço de IP 
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b) Informações recolhidas através de cookies referentes ao comportamento do seu navegador: páginas da Web 
da UCB visitadas, duração da visita, hora e data da visita. Para obter mais informações sobre os cookies 
utilizados deve consultar a política de cookies desse site da Web.  

2. Dados principais (i.e., dados utilizados para o identificar nos nossos sistemas): 
a) Detalhes gerais e de identificação: incluindo o seu nome completo, título, idioma, identificador único que lhe 

é atribuído por e nas nossas bases de dados 
b) Os seus detalhes de contacto: endereço de correio eletrónico, endereço postal do(s) hospital(ais) ou OCS 

onde trabalha 
c) Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo, a sua área de especialidade 
d) A sua área de interesse  
e) Identificadores específicos de país (incluindo o número de registo local como um PCS em relação ao sistema 

de saúde local) 

A não comunicação dos dados pessoais acima mencionados pode resultar que a UCB não personalize as suas interações consigo de acordo 
com as suas preferências. 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Para cookies, ver a nossa Política de Cookies para obter mais informações 
- Dados referentes ao comportamento do seu navegador: estes dados são mantidos durante 12 meses 
- Dados principais: pelo período de duração da nossa relação profissional consigo. Em relação a aposentação ou 

cessação de atividades profissionais de PCS: durante um máximo de 36 meses depois de sermos informados 
sobre a sua aposentação/cessação das atividades profissionais 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- A configuração de cookies no seu navegador estará sujeita ao seu consentimento (exceto para cookies 
estritamente necessários). Para obter mais informações, deve consultar a política de cookies do site da Web da 
UCB que está a visitar.  

- Queira notar que o tratamento das informações destes cookies ocorrerá apenas para os sites da Web da UCB 
onde estes cookies foram ativados e apenas desde que tenha aceitado a colocação desses cookies no seu 
navegador. Nesse caso o tratamento subjacente das informações é necessário para a finalidade dos legítimos 
interesses prosseguidos pela UCB para (i) realizar a sua atividade e melhorar os seus serviços e produtos 
(incluindo os seus sites da Web e conteúdos); e (ii) para personalizar as nossas interações (incluindo reuniões 
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presenciais e outras comunicações) consigo, baseadas nas suas necessidades e preferências. Para esse efeito, 
a UCB esforça-se por manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para tratar os seus dados pessoais 
e a preservação dos seus direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua privacidade (**). 

9. (Na medida em que for aplicável) para celebrar um contrato consigo/com a OCS para a qual está a 
trabalhar e para cumprir as nossas obrigações e exercer os nossos direitos ao abrigo de tal contrato 
(incluindo cobrança e faturação – na medida em que for aplicável à nossa relação consigo), a UCB: 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

PCSs a trabalhar para uma OCS: 
- Os seus detalhes de identificação: incluindo o seu nome completo, número de identificação profissional, cargo, 

idioma, um identificador único que lhe é atribuído por e nas nossas bases de dados 
- Os seus detalhes de contacto: endereço postal, número(s) de telefone, endereço de correio eletrónico 
- Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo, a sua área de especialização, a sua formação médica, as 

suas informações de experiência profissional 
- Informações de pagamento (incluindo, conforme aplicável, número de conta bancária, informações referentes a 

impostos 
- Outras informações que podemos ser legalmente obrigados a obter (ex., no âmbito do enquadramento de ensaios 

clínicos) ou que possam ser solicitadas para celebrar ou cumprir o contrato 
 
PCSs independentes: 
- Os mesmos dados pessoais indicados para os PCSs que trabalham para uma OCS* 
- Informações de pagamento (incluindo, conforme aplicável, número de conta bancária, informações referentes a 

impostos, etc.) 
 

Os dados acima mencionados são obrigatórios/necessários para a celebração de um contrato. A não comunicação de tais dados impede que 
a UCB celebre um contrato consigo/com a sua OCS.  
Outras determinadas informações podem (também) ser legalmente exigidas. A não comunicação das informações que sejam legalmente 
exigidas, impede-nos de cumprir as nossas obrigações legais. 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si 
- (Quando aplicável) da OCS para a qual trabalha 
- Subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Durante o período do contrato acima mencionado, e após o término do contrato por um período de cinco anos 
(para fins fiscais e contabilísticos), exceto quando for necessário reter esses dados por mais tempo para a 
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instauração, exercício ou defesa de ações judiciais ou para o cumprimento de uma obrigação legal que exige tal 
tratamento adicional. 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
- Autoridades reguladoras  

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

Em relação aos dados pessoais que somos legalmente obrigados a obter de/sobre si:  
- tratamento necessário para o cumprimento das nossas obrigações legais,  

Em relação aos outros dados pessoais: 
PCSs a trabalhar para uma OCS: 
- Tratamento necessário para a finalidade dos interesses legítimos prosseguidos pela UCB para dirigir a sua 

atividade e, para gerir a relação contratual com a OCS para a qual/com a qual trabalha. Para esse efeito, a UCB 
esforça-se por manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para tratar os seus dados pessoais e a 
preservação dos seus direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua privacidade (**).  

PCSs independentes: 
- Tratamento necessário para o cumprimento de um contrato consigo ou tendo em vista tomar medidas a seu 

pedido antes de celebrarmos um contrato 

10. Para permitir à UCB (i) cumprir com as suas obrigações legais da UE / Estado Membro da UE 
(incluindo, mas não limitado a farmacovigilância, arquivo e conservação de registos, leis de 
transparência etc.), (ii) realizar auditorias regulamentares, e (iii) responder a pedidos das autoridades 
reguladoras ou judiciais (UE / Estado-Membro da UE), a UCB: 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

- Os seus detalhes de identificação: incluindo o seu nome completo, função/cargo, iniciais; 
- Os seus detalhes de contacto: incluindo o seu endereço de correio eletrónico, número de telefone, endereço 

postal;  
- Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo 
- Quaisquer outras informações exigidas de acordo com as nossas obrigações legais (ex., em relação à notificação 

de eventos adversos, mais informações sobre o evento adverso e o seu envolvimento no mesmo; em relação a 
relatórios de transparência, informações sobre transferência de valor, etc.)  

O fornecimento dessas informações é um requisito legal. A sua não comunicação impedirá que a UCB cumpra as suas obrigações legais. 
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Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si;  
- (Na medida em que for aplicável) da OCS para a qual/com a qual trabalha; 
- Terceiros (como o seu paciente, os nossos subcontratantes terceiros, conforme detalhado na seção 5.A, etc.) 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Pelo tempo que for necessário de acordo com nossas obrigações legais. Por exemplo, em relação a informações 
relacionadas com eventos adversos por um período de 10 anos após o término da autorização de comercialização 
no mercado para o produto relevante 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Agências/autoridades reguladoras e governamentais competentes  
- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
- O público em geral em relação às divulgações de transparência 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário para o cumprimento das nossas obrigações legais (incluindo, mas não limitado, às leis de 
farmacovigilância, leis de transparência etc.) 

11. Para permitir à UCB cumprir as orientações do setor relativas à transparência (em oposição à lei 
obrigatória que é descrita acima no ponto 10), a UCB: 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

- Os seus detalhes de identificação: incluindo o seu nome completo, função/cargo, iniciais  
- Os seus detalhes de contacto: incluindo o seu endereço de correio eletrónico, número de telefone, endereço 

postal;  
- Os seus detalhes profissionais: incluindo o seu cargo 
- Transferência de valores (incluindo despesas e outras informações financeiras, por exemplo, valores que lhe 

foram pagos) 
- Consentimento para receber mensagens de correio eletrónico relacionadas à divulgação de transferência de 

valores (pré-divulgação) 
- Quaisquer outras informações que possam ser necessárias de acordo com as orientações do setor 

A não comunicação das informações acima mencionadas impede a UCB de cumprir as orientações do sector aplicáveis. 
Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si;  
- (Na medida em que for aplicável) da OCS para a qual/com a qual trabalha; 
- Nossos subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
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Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Pelo tempo que for necessário de acordo com as orientações do sector aplicáveis 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Agências reguladoras e governamentais competentes 
- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
- O público em geral 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário para o cumprimento das nossas obrigações legais relacionadas com o envio e receção 
de quaisquer comunicações referentes a divulgação de transferência de valores (pré-divulgação). 

Tratamento necessário o tratamento para a finalidade dos interesses legítimos prosseguidos pela UCB no cumprimento das 
orientações/requisitos do setor e para dirigir a sua atividade de forma transparente. Para esse efeito, a UCB esforça-se por 
manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para tratar os seus dados pessoais e a preservação dos seus direitos e 
liberdades, incluindo a proteção da sua privacidade (**). Queira notar que a presente política se refere apenas aos fundamentos legais 
para o tratamento de acordo com os requisitos do RPGD. A UCB continuará a honrar o código do setor da EFPIA no que diz respeito ao 
consentimento prévio para divulgações de transparência pública. 

12. Para salvaguardar os interesses comerciais da UCB, incluindo contra ações judiciais e para fornecer 
evidências de transações, a UCB: 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

- Os seus dados pessoais (inclusive conforme estabelecido na presente política), na medida do que for relevante 
para a ação judicial, procedimentos legais ou transação em curso 

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si;  
- (Na medida em que for aplicável) da OCS para a qual/com a qual trabalha 
- (Na medida em que for aplicável) os nossos subcontratantes terceiros 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Durante o exercício ou defesa da ação judicial, procedimentos judiciais ou transações relevantes  

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Agências reguladoras e governamentais competentes 
- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 
- Nossos consultores e assessores externos 
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Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário o tratamento para a finalidade dos interesses legítimos prosseguidos pela UCB, que 
incluem dirigir a sua atividade e defender os seus interesses contra ações judiciais e, em procedimentos judiciais. 
Para esse efeito, a UCB esforça-se por manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para tratar os seus 
dados pessoais e a preservação dos seus direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua privacidade (**).  

13. Para (i) realizar auditorias baseadas em leis não europeias, (ii) cumprir leis e regulamentos não 
europeus e (iii) tratar de solicitações de autoridades judiciais ou reguladores não europeias, a UCB: 

Recolhe os dados 
pessoais seguintes 
sobre si: 

- Os seus dados pessoais conforme estabelecido na presente política de privacidade, na medida em que sejam 
relevantes para a auditoria, conformidade com requisitos legais ou solicitação regulamentar  

Obtém estes dados 
pessoais de: 

- Si;  
- (Na medida em que for aplicável) da OCS para a qual/com a qual trabalha 
- (Na medida em que for aplicável) os nossos subcontratantes terceiros 

Conserva (*) os seus 
dados pessoais 
durante: 

- Pelo tempo que for necessário de acordo com nossas obrigações legais. 

Partilha os seus dados 
pessoais com: 

- Agências reguladoras e governamentais competentes 
- Filiais da UCB e subcontratantes terceiros (conforme detalhado na secção 5.A) 

Baseia-se no 
fundamento jurídico 
seguinte do RGPD: 

- Tratamento necessário para a finalidade dos interesses legítimos prosseguidos pela UCB, que incluem dirigir a 
sua atividade e, cumprir as leis e regulamentos que regem a sua atividade. Para esse efeito, a UCB esforça-se 
por manter um equilíbrio justo entre as suas necessidades para tratar os seus dados pessoais e a preservação 
dos seus direitos e liberdades, incluindo a proteção da sua privacidade (**).  

 
(*) Iremos manter os seus dados pessoais de acordo com os períodos de retenção estabelecidos no quadro acima. Estes períodos de retenção 
incluídos na nossa política de retenção de dados, são determinados por:  
 

− Requisitos legais/estatutários aplicáveis;  
− Orientações do setor, e  
− Para as categorias de dados para as quais não se aplicam requisitos legais ou estatutários específicos e, outros fatores determinantes 

como a necessidade de provar ou fazer cumprir uma transação ou contrato, fazer cumprir as nossas políticas, etc.  

Iremos apagar os seus dados pessoais assim que os períodos de retenção mencionados expirarem ou no caso de se opor ou de retirar o seu 
consentimento para o nosso tratamento dos seus dados pessoais (na medida em que tal tratamento se baseie no seu consentimento), exceto 
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quando for necessário manter tais dados para a instauração, exercício ou defesa de ações judiciais, para a proteção dos direitos de outra 
pessoa singular ou coletiva, para o cumprimento de uma obrigação legal da União Europeia ou de um Estado-Membro da União Europeia que 
exija esse tratamento adicional ou quando for necessário para provar ou fazer cumprir uma transação ou contrato ou fazer cumprir as nossas 
políticas. 
 
 
(**) Para obter mais informações ou se tiver quaisquer questões em relação ao modo como avaliamos este equilíbrio, deve contactar-nos 
através de um dos canais determinados na Secção 1 acima (“Quem somos e como nos pode contactar”).
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4. OS SEUS DIREITOS E COMO OS PODE EXERCER 
 

A. Os seus direitos 
 
Direito de aceder 
 
Tem o direito de obter a nossa confirmação sobre se tratamos ou não os dados pessoais 
relativos a si e, em caso afirmativo, o direito (na medida em que tal não afete adversamente 
os direitos e liberdades de terceiros) de obter da nossa parte uma cópia dos seus dados 
pessoais. Para obter mais informações, deve consultar a secção 4.B “Como exercer os seus 
direitos”. 
 
Direito de retificação 
 
Tem o direito de nos solicitar a retificação, sem demora injustificada, de qualquer dado 
pessoal inexato que lhe diga respeito. Pode também, solicitar-nos que completemos dados 
pessoais incompletos a seu respeito, fornecendo-nos uma declaração complementar 
contendo essas informações adicionais. Para obter mais informações, deve consultar a secção 
4.B “Como exercer os seus direitos”. 
 
Direito ao apagamento 
 
Tem o direito de nos solicitar que apaguemos, sem demora injustificada, dados pessoais 
relacionados consigo, quando se aplique um dos seguintes motivos: 
 

- Os seus dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou 
o seu tratamento; 

- Retirou o seu consentimento - para as atividades de tratamento baseadas no seu 
consentimento - e não temos outro fundamento legal para tal tratamento; 

- Opõe-se ao tratamento dos seus dados pessoais (para obter mais informações 
sobre o direito de oposição, veja mais abaixo) e, não existem interesses legítimos 
prevalecentes para esse tratamento; 

- Os seus dados pessoais foram tratados ilicitamente; 
- Os seus dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma 

obrigação jurídica da União Europeia ou de um Estado-Membro da União Europeia 
a que a UCB está sujeita; 

Queira notar que, o seu direito de apagamento não se aplicará na medida em que o 
tratamento seja necessário para: 

- exercer o direito à liberdade de expressão e informação; 
- cumprimento de uma lei da União Europeia ou de um Estado-Membro da União 

Europeia a que a UCB está sujeita; 
- motivos de interesse público no domínio da saúde pública, de acordo com o artigo 

9(2)(h) e (i) do RGPD, bem como com o artigo 9(3) do RGPD; 
- fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica 

ou para fins estatísticos, de acordo com as disposições relevantes do RGPD: 
- a declaração, exercício ou defesa de processos judiciais. 

Para obter mais informações, deve consultar a secção 4.B “Como exercer os seus direitos”. 
 
Direito à limitação do tratamento 
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Tem o direito de obter da UCB a limitação do tratamento pela UCB dos seus dados 
pessoais, quando uma das seguintes situações se aplicar: 
 

- Contestar - de boa-fé - a exatidão dos dados pessoais por nós detidos; nesse caso, 
a limitação ao tratamento será aplicada por um período que nos permita verificar a 
exatidão dos seus dados pessoais; 

- O tratamento é ilícito e, opõe-se ao apagamento dos seus dados pessoais e solicita, 
em contrapartida, a limitação da sua utilização; 

- Já não precisamos mais dos seus dados pessoais, mas solicita os mesmos para 
efeitos de declaração, exercício ou defesa de processos judiciais; 

- Opôs-se ao tratamento dos seus dados pessoais pela UCB de acordo com a 
disposição relevante do RGPD; nesse caso, a limitação ao tratamento será aplicada 
por um período que nos permita verificar se os nossos motivos legítimos 
prevalecem sobre os seus. 

Queira notar que, não obstante o acima exposto, ainda podemos continuar a manter 
arquivo dos seus dados pessoais (durante todo o período de limitação) ou tratar os seus 
dados pessoais para efeitos de declaração, exercício ou defesa de processos judiciais ou 
para a proteção dos direitos de outra pessoa singular ou coletiva. Se solicitou limitação ao 
tratamento, iremos informá-lo antes de ser anulada a limitação ao tratamento. Para obter 
mais informações, deve consultar a secção 4.B “Como exercer os seus direitos”. 
 
Direito de oposição ao tratamento 
 
Tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação 
particular, ao tratamento dos seus dados pessoais pela UCB, que se baseiem no 
prosseguir pela UCB dos seus interesses legítimos como responsável. Nesse caso, a UCB 
não irá tratar mais os seus dados pessoais, exceto se: 
 

- A UCB demonstre motivos imperiosos e legítimos para o tratamento que 
prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades; ou 

- Para efeitos de declaração, exercício ou defesa de processos judiciais. 

Tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento dos seus dados pessoais para 
finalidades de marketing direto, o que inclui a criação de perfil na medida em que esteja 
relacionado a esse marketing direto. Para obter mais informações, deve consultar a secção 4.B 
“Como exercer os seus direitos”. 
 
Direito de portabilidade dos dados 
 
Tem o direito (na medida em que tal não afete adversamente os direitos e liberdades de 
terceiros) de receber os dados pessoais que forneceu à UCB, num formato estruturado, de 
uso corrente e de leitura automática e, de transmitir tais dados para outro responsável, 
sem impedimento da UCB, quando o tratamento é: 
 

- baseado no seu consentimento ou num contrato; e 
- realizado por meios automáticos 

Para obter mais informações, deve consultar a secção 4.B “Como exercer os seus direitos”. 
 
Direito de retirar o consentimento 
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Quando o tratamento é baseado no seu consentimento, tem o direito de o retirar, a 
qualquer momento, sem comprometer a licitude do tratamento com base no seu 
consentimento antes da retirada. 
 
Para mais informações, consulte a secção 4.B "Como exercer os seus direitos" 
 
B. Como exercer os seus direitos 
 
Se pretende exercer algum dos direitos mencionados acima, entre em contacto com a UCB 
conforme estabelecido na seção 1 ("Quem somos e como nos contactar"). Identifique 
claramente o(s) direito(s) que pretende exercer e, inclua seus detalhes de contacto 
(incluindo um endereço de correio eletrónico ou endereço postal válido) para que 
possamos responder à sua solicitação. Queira notar que, lhe pode ser solicitado que 
forneça prova da sua identidade.  
 
Quando entrar em contacto connosco para exercer qualquer um dos direitos acima 
mencionados, responderemos à sua solicitação no prazo de um mês após o recebimento 
da solicitação. Este período pode ser prorrogado por mais dois meses, quando necessário, 
mas nesse caso, iremos informá-lo sobre tal prorrogação no prazo de um mês após o 
recebimento da sua solicitação inicial, juntamente com os motivos do atraso. 
 
Direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de controlo 
 
De acordo com o artigo 77 do RGPD, tem o direito de apresentar uma reclamação a uma 
autoridade de controlo, em especial no Estado-Membro Europeu da sua residência 
habitual, do seu local de trabalho ou do local onde alegadamente foi praticada a infração, 
se considerar que, o tratamento dos seus dados pessoais pela UCB viola o RGPD. Visite 
o site da Web da autoridade de controlo nacional relevante para obter mais informações 
sobre como enviar uma reclamação.  
 
5. MAIS DETALHES DE COMO TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 

 
A. Com quem partilhamos os seus dados pessoais. 

Princípio  
 

Iremos divulgar os seus dados pessoais apenas conforme descrito na presente UGPPH 
(conforme acima detalhado), que pode ser atualizada periodicamente. 

Filiais da UCB e subcontratantes terceiros 
A UCB transfere ou divulga os seus dados pessoais aos seus colaboradores, filiais, nossos 
prestadores de serviços terceiros que tratam dados pessoais em nome da UCB para as 
finalidades descritas acima e, aos nossos parceiros (incluindo, por exemplo, outras 
empresas farmacêuticas) com os quais temos um contrato de colaboração e que possuem 
uma necessidade de conhecer tal informação.  
 
Os prestadores de serviços terceiros incluem prestadores de serviços em nuvem, serviços 
de TI/consultoria/empresas de outsourcing, fornecedores de bases de dados, fornecedores 
de pesquisas de mercado, fornecedores de serviços de assistência domiciliária, agências 
e organizadores de eventos, agências de viagens e fornecedores, bancos e companhias 
de seguros que nos prestam serviços. Estes prestadores de serviços, fornecem os seus 
serviços a partir de locais dentro e fora do Espaço Económico Europeu (EEE). 
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Outros terceiros incluindo agências reguladoras e governamentais (veja mais abaixo na 
presente UGPPH), os nossos consultores e advogados externos, os nossos auditores e, 
potencialmente, terceiros com os quais a UCB se pode fundir ou que podem ser adquiridos 
pela UCB (veja mais abaixo na presente UGPPH).  
 
Conformidade com as leis e procedimentos legais 
A UCB divulgará os seus dados pessoais quando: 

− A UCB é obrigada a fazê-lo pela lei aplicável, por um órgão governamental ou por 
uma agência de aplicação da lei; 

− Para estabelecer ou exercer os nossos direitos legais ou defender-se de processos 
judiciais; 

− Para investigar, impedir ou tomar ações contra atividades ilegais, suspeita de 
fraude, situações que envolvam ameaças potenciais à segurança física de qualquer 
pessoa, violações das nossas políticas ou conforme exigido por lei. 

Outra 
Se um terceiro adquirir todos (ou substancialmente todos) os nossos negócios e/ou ativos, 
iremos divulgar os seus dados pessoais a tal terceiro em conexão com a aquisição. No 
entanto, tal divulgação irá ocorrer sujeita e, de acordo com as leis de proteção de dados 
aplicáveis, incluindo o RGPD. 
 
B. Transferências internacionais 

A UCB irá transferir os seus dados pessoais para suas filiais, incluindo as nossas filiais 
fora do EEE. Nesse caso, a UCB apoia-se nas Regras Vinculativas das Empresas da UCB 
que, podem ser consultadas através do seguinte link: 
https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
A transferência dos seus dados pessoais para prestadores de serviços terceiros (conforme 
estabelecido acima na seção 5A) em países fora do EEE que não garantem um nível 
adequado de proteção (dados), ocorre com base em Cláusulas Contratuais Padrão que 
foram elaboradas entre a UCB e o relevante prestador de serviços terceiro. Pode – através 
do exercício dos seus direitos descritos acima na seção 4.B (Como exercer os seus 
direitos) - obter uma cópia da relevante salvaguarda que a UCB implementou ou, solicitar 
à UCB que o reencaminhe para o local onde foram disponibilizados. 
Na ausência das salvaguardas adequadas acima mencionadas, a UCB pode - na medida 
do permitido ao abrigo e em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis 
(incluindo o RGPD) - apoiar-se numa derrogação aplicável à situação específica em causa 
(ex., o consentimento explicito dos titulares dos dados, a necessidade para o cumprimento 
de um acordo, a necessidade para a declaração, exercício ou defesa de processos 
judiciais).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf
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