Nota de Privacidade a Parte Interessadas da Biogen
Data: 1 de janeiro de 2022
Este aviso descreve como a Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica Unipessoal Lda. (“Biogen”)
recolhe e trata os seus dados pessoais como pagador, funcionário público, trabalhador de uma
associação de doentes ou companhia de seguros ou qualquer outra parte com quem a Biogen interage
regularmente e que não seja um doente ou um profissional de saúde (“Partes interessadas”).
Que dados pessoais a Biogen recolhe e usa?
A Biogen recolherá e usará os seguintes dados pessoais sobre si:
(i)

os seus detalhes de contacto, como nome, título, endereço postal, endereço de e-mail, número
de fax e telefone fixo e telemóvel;

(ii)

informação académica e profissional (como, por exemplo o percurso profissional, a formação
académica, a área de especialidade e especialização, as publicações e discursos públicos, o
interesse nos produtos Biogen); e

(iii) informações sobre interações entre a Biogen e você mesmo, como comunicações de conversas
e trocas de correspondência.
A Biogen recolhe a maioria dessas informações diretamente de si através de interações com a Biogen,
mas também de fontes disponíveis publicamente (ex: internet) e de bancos de dados do setor que
contêm detalhes sobre partes interessadas (por exemplo, bases de dados profissionais).
Que dados pessoais a Biogen recolhe e usa?
A Biogen recolhe e usa os seus dados pessoais para manter e melhorar o relacionamento comercial
da Biogen consigo e construir um perfil sobre si para compreender melhor as suas áreas de
especialização e tópicos de interesse. É do interesse legítimo da Biogen recolher e tratar esses dados
pessoais para gerir o relacionamento comercial da Biogen com as suas Partes Interessadas.
Com quem a Biogen compartilha os meus dados pessoais?
A Biogen compartilha os seus dados pessoais com outros terceiros. Podemos divulgar dados pessoais
às nossas empresas filiais para os fins descritos nesta Declaração de Privacidade. A Biogen pode
recorrer a terceiros para nos prestar serviços, que podem exigir a divulgação dos dados pessoais aos
mesmos. Isso inclui prestadores de serviços que auxiliam a Biogen com as nossas atividades de
tratamento de dados, por exemplo, fornecendo tecnologia de nuvem e instalações de armazenamento
de dados. Essas transferências podem incluir transferências do seu país para países que não
implementaram um nível adequado de proteção para os seus dados pessoais, ao abrigo da sua
legislação nacional ou da União Europeia sobre a proteção de dados. Nesses casos, a Biogen toma
as medidas adequadas para garantir que os seus dados sejam adequadamente protegidos se
transferidos para esses países, como ter cláusulas contratuais-tipo em vigor sempre que for necessário
para fornecer um nível adequado de proteção de dados. A seu pedido, a Biogen facultará mais
informação sobre os destinatários dos dados pessoais e de quaisquer acordos de transferência de
dados para destinatários fora do seu país ou do Espaço Económico Europeu.
A Biogen pode recolher, usar e divulgar os seus dados pessoais a terceiros sempre que considere
necessário em conformidade com as leis aplicáveis, para proteger os interesses vitais de qualquer
pessoa, ou quando necessário para exercer, estabelecer ou defender os direitos legais da Biogen. Se
um terceiro adquirir toda ou uma parte material dos negócios ou ativos da Biogen, então os seus dados
pessoais podem ser divulgados em consequência dessa venda.
Conservamos os dados pessoais apenas durante o tempo necessário para atender a finalidades
subjacentes à respetiva recolha e de acordo com o previsto em quaisquer períodos de conservação
específicos exigidos por lei.
Quais são os meus direitos?
Pode entrar em contacto com a Biogen a qualquer momento, se desejar aceder aos seus dados
pessoais ou se precisar de informações sobre os dados pessoais que mantemos a seu respeito (como,

por exemplo, a origem dos dados pessoais). Pode também opor-se ao tratamento dos seus dados
pessoais por motivos legítimos, solicitar a limitação do respetivo tratamento e pode solicitar igualmente
a correção e apagamento dos mesmos.
Informação de contacto
De acordo com a legislação de proteção de dados, um “responsável pelo tratamento” é a entidade
jurídica responsável por proteger os seus dados pessoais e ajudá-lo a exercer os seus direitos de
proteção de dados. A Biogen é responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, relacionados
com esta Declaração de Privacidade. Se, em qualquer altura, tiver dúvidas ou preocupações sobre
esta Declaração de Privacidade ou sobre o tratamento dos seus dados pessoais, ou caso pretenda
exercer os seus direitos referidos anteriormente, pode contactar o seu ponto de contacto habitual na
Biogen. Também pode entrar em contacto com o Encarregado de Proteção de Dados da Biogen
enviando um e-mail para privacy@biogen.com. Pode, se necessário, apresentar uma reclamação junto
da autoridade local de proteção de dados se sentir que os seus direitos de privacidade foram violados.

