
 

Aviso de Privacidade nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento (UE) 2016/679 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) para Informação Médica 

  
 

1. Introdução  
 
A KEDRION BIOPHARMA GmbH considera que a privacidade e a segurança dos seus dados são 
extremamente importantes e, por conseguinte, recolhe e trata os seus dados com o maior cuidado e 
atenção, bem como através da adoção de medidas técnicas e estruturais para garantir a total 
segurança do seu tratamento. 

A KEDRION, pelo presente, informa-o que, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 (doravante 
“Regulamento ou “RGPD”), o tratamento dos seus dados pessoais é realizado de acordo com métodos 
adequados e eficientes, que possam garantir tanto a segurança como a confidencialidade dos dados. 
O tratamento também é realizado com recurso a meios informáticos, conforme descrito neste aviso 
de privacidade.  
 
O presente aviso de privacidade diz respeito ao tratamento dos dados pessoais que forneceu 
diretamente no início das suas relações com a sociedade ou recolhidos e/ou consultados em 
diferentes diretórios públicos de profissionais de saúde, bem como no âmbito de atividades do serviço 
científico, em geral, e de eventos.  
 
 

2. Responsável pelo tratamento 

O tratamento dos seus dados pessoais é realizado pela KEDRION na qualidade de Responsável pelo 
Tratamento nos termos do Regulamento (UE) 2016/679. 

Pode contactar a Responsável pelo Tratamento para pedidos de informações ou esclarecimentos 
suplementares relativos ao tratamento dos seus dados pessoais através dos seguintes contactos: 

Responsável pelo tratamento  

KEDRION BIOPHARMA GmbH 

Morada da sede: Bahnhofstrasse 96, DE-82166 Graefelfing - Alemanha 

E-mail: info.de@kedrion.com 

 
 

3. Natureza dos dados pessoais e finalidade do tratamento de dados 

 
Os dados pessoais tratados relativamente a este Aviso de Privacidade, incluem:  

 
 dados recolhidos ou fornecidos durante as entrevistas divulgadas pelos Representantes de 

Informações Científicas da Empresa, ou dos funcionários encarregados da Empresa para 
informar sobre o dispositivo médico promovido pelo Responsável pelo Tratamento; 

 
 dados recolhidos através de estudos de marketing e inquéritos realizados tanto pelo Responsável 

pelo Tratamento, como por sociedades especializadas. 
Os seus dados pessoais poderão ser tratados para as seguintes finalidades: 



 

  
a. A gestão da Informação Médica e Científica sobre medicamentos e quaisquer atividades 

relacionadas com os mesmos, tais como: a apresentação dos mesmos, recolha de pedidos bem 
como o fornecimento de amostras. Além do processamento pode incluir a comunicação de 
material científico ou publicitário sobre medicamentos de acordo com as regras aprovados pelo 
INFARMED, a participação em congressos e workshops da “ECM” e quaisquer outras atividades 
nos termos da legislação nacional, e posteriores alterações e aditamentos. Tais atividades podem 
ser realizadas por meio de sistemas eletrônicos (incluindo, mas não se limitando a: fax, e-mails, 
sites). 

 
b. A gestão das atividades de informação sobre o dispositivo médico promovidas pelo Responsável 

pelo Tratamento.  
 

c. Atividades, exclusivamente para uso interno, de profiling (i.e.: atividades relativas ao planeamento 
de visitas, acompanhamento ou gestão da informação científica realizadas pela sociedade) 
realizado com base em todas as informações e dados recolhidos conforme descrito acima. Todas 
estas informações estão listadas em sistemas de definição de perfis adequados que são 
recolhidos e pré-definidos (“cluster”) tendo em conta o número de pacientes e os tratamentos 
terapêuticos predominantes, bem como a opinião declarada/demonstrada quanto aos produtos da 
Kedrion, no contexto das várias escolhas terapêuticas, através de Customer Relationship 
Management (CRM). 
 
 

Os dados pessoais que podem ser tratados relativamente às finalidades acima indicadas são, a título 
de exemplo, os seguintes: cargo exercido; dados relativos à inscrição em ordens profissionais; nome 
e apelido; fotografia; género; moradas dos locais de visitação e de correspondência (número de 
identificação, cidade, código postal, localidade, e-mail); horário de visita, números de telefone: fixo e 
móvel, profissionais; especialidade médica (i.e.: médicos que trabalham em hospitais, médicos de 
família, médicos especialistas, etc.); outras qualificações especializadas; responsabilidade/função 
específica desempenhada no hospital ou similar, bem como outros dados fornecidos por si.  

 
 
4. Modalidade do tratamento de dados 

 
Os dados serão tratados de forma correta e transparente, tanto manualmente como eletronicamente 
e automatizados; serão colocados em arquivos físicos e/ou eletrónicos adequados, ou em qualquer 
outro tipo de suporte adequado, e mantido sob controlo e monitorização contínuos através de 
procedimentos operacionais e medidas de segurança adequadas, nos termos do artigo 32.º do 
Regulamento. Este artigo garante a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais de forma a 
evitar a perda de tais dados, impedir a sua utilização ilegal ou incorreta ou ainda impedir o acesso 
não autorizado. 

  



 

5. Fundamento jurídico para o tratamento de dados  
 
A base legal para a maioria dos tratamentos de dados indicados no ponto 3 acima, é o consentimento 
do titular dos dados para cada operação de tratamento. Tal consentimento será dado expressamente 
pelo titular dos dados ao preencher e assinar o formulário no final deste aviso. A não concessão dos 
consentimentos necessários tornará impossível ao Responsável pelo Tratamento tratar os dados para 
as finalidades relevantes. 
 
Em acréscimo, independentemente de a assinatura do formulário ser efetuada através da assinatura 
manuscrita do titular dos dados através de/em ferramentas eletrónicas facultadas pela empresa  
(i.e.: tablets ou outras), fica expressamente declarado que este tipo de assinatura não implica o 
tratamento de nenhuns dados biométricos do titular dos dados, uma vez que não existirá qualquer 
hardware e/ou software para assinatura grafométrica nos sistemas eletrónicos utilizados pelos 
colaboradores da empresa. Com efeito, a sociedade obterá uma mera reprodução da imagem da 
assinatura do titular dos dados no fim do consentimento para o tratamento conforme previsto no ponto 
3 e essa assinatura será apenas conservada exclusivamente para a finalidade de evidenciar que o 
consentimento foi dado expressamente pelo titular dos dados. 

 
6. Conservação de dados  

 
Os dados serão conservados na empresa durante 2 anos. Os dados pessoais para atividades de 
profiling serão conservados por 1 ano. 

 
 

7. Comunicação e disseminação dos dados pessoais 
 
Os dados pessoais não serão comunicados. 
Para as mesmas finalidades acima descritas, os dados poderão ser tratados pelas seguintes 
categorias de pessoas devidamente autorizadas na empresa: 
 
 gestão/direção de topo da empresa; 
 colaboradores responsáveis pelas informações científicas e organização e logística de atividades 

relacionadas (i.e. congressos, seminários, sessões de formação, workshops).  
 
De acordo com as finalidades específicas referidas acimas, os dados serão comunicados unicamente 
às seguintes categorias específicas de pessoas:  
 
 pessoas encarregues do tratamento de dados como Subcontratantes, que necessitam aceder aos 

dados para realizarem as suas atividades de colaboração pedidas pela empresa, realizadas em 
seu nome e por sua conta. Estas atividades podem ser funcionais ou necessárias para realizar as 
atividades (i.e.: empresas externas, incluindo empresas estrangeiras que oferecem serviços 
específicos relacionados exclusivamente com as atividades de informação científica e de eventos 
da sociedade, recursos tratados pelos gestores de IT para gerir e monitorizar os sistemas 
informáticos da sociedade, incluindo o sistema CRM e o serviço “OneKey” – IQVIA);  

 entidades públicas ou privadas que tratam os dados na qualidade de responsáveis pelo tratamento 
independentes, limitado ao que seja necessário para o cumprimento de obrigações legais. 

 
A lista atualizada de Responsáveis e pessoas autorizadas pode ser consultada no endereço legal do 
Responsável pelo Tratamento 



 

8. Transferência de dados para países fora da UE  
 
Os dados pessoais podem ser transferidos, para cumprir as finalidades descritas acima, para 
subsidiárias da Kedrion situadas em países fora da União Europeia; caso os seus dados pessoais 
necessitem ser comunicados a essas subsidiárias, serão garantidos procedimentos de proteção da 
privacidade idênticos.  

 
 
9. Os direitos do titular dos dados 

 
Em geral, sempre que decidir poderá, sem encargos ou formalidades especiais, exercer os seus 
direitos tal como previstos nos artigos 15.º a 22.º do Regulamento (UE) 2017/679, tais como: 
 
 Solicitar a confirmação do tratamento realizado pelo Responsável pelo Tratamento; 
 Aceder aos seus dados pessoais e ser informado sobre a origem dos mesmos (quando os dados 

não sejam obtidos diretamente de si) as finalidades do tratamento, os dados que são comunicados 
e a quem, o prazo de conservação dos seus dados ou os critérios para o determinar; 

 Revogar o seu consentimento sempre que decida fazê-lo, caso seja esse o fundamento jurídico 
para o tratamento. Em todo o modo, a retirada do seu consentimento não afecta a licitude do 
tratamento realizado com fundamento legal no seu consentimento até que seja retirado; 

 Atualizar ou corrigir os seus dados pessoais de forma que possam ser sempre exatos e precisos;  
 Cancelar os seus dados pessoais das bases de dados e/ou dos arquivos, mesmo dos arquivos de 

cópia de segurança do Controlador de Dados quando já não forem necessários para o âmbito do 
tratamento ou se tal tratamento se destinar a ser ilícito, desde que haja são condições legais; além 
disso, está autorizado a cancelar os seus dados pessoais quando o tratamento não se justifique 
por outro motivo, mas da mesma forma considerado legítimo;  

 Para limitar o processamento a circunstâncias específicas, ou seja: quando você contestou a 
exatidão, pelo período necessário para que o Controlador de Dados verifique a exatidão. Você 
será devidamente informado mesmo quando o período de suspensão expirar ou quando o motivo 
da limitação do processamento tiver desaparecido, portanto, tal limitação está sendo revogada. 

 Para obter seus dados pessoais, caso sejam recebidos ou processados pelo Controlador de 
Dados por meio de seu consentimento e/ou seu processamento ocorra de acordo com um contrato 
ou por meio de ferramentas informatizadas, para poder transferi-los para um Controlador de Dados 
diferente. 

 
Para quaisquer informações adicionais e enviar o seu pedido, poderá contactar a Responsável pelo 
Tratamento através do endereço de e-mail: info@kraussmanagement.de 
 
 

 
10. Reclamações 

 
Tem o direito de apresentar reclamação junto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nos 
termos do Regulamento (UE) 679/2016. 
 
 



 

 

 

 
Eu, abaixo assinado, ………………………………………………………………………………………  
 
titular da cédula profissional n.º …………………………………………………………………………..  
 
Email…………………………………………….. 
 
 
DECLARO PELO PRESENTE TER TOMADO CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO PARA O 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, BEM COMO TER COMPREENDIDO O CONTEÚDO E: 
 
 

1. Consinto no tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades relacionadas com 
informação científica definida no ponto 3, alínea a). 

 
            SIM  NÃO  
 
 

2. Consinto no tratamento dos meus dados pessoais para informação científica, através do 
envio de e-mails. 

 
            SIM  NÃO  
 
 

3. Consinto no tratamento dos meus dados pessoais para informação científicas, através de 
meios telefónicos (chamadas telefónicas, SMS).  

 
            SIM  NÃO  
 
 

4. Consinto no tratamento dos meus dados pessoais para efeitos de ser contactado para 
participação em congressos e conferências organizados pela sociedade ou pelas suas 
subsidiárias.  

 
            SIM  NÃO  
 
 

 

 

Data  Assinatura  


