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FICHA DE INFORMAÇÃO DE ACORDO COM O ARTº. 13 DO REGULAMENTO 679/2016 DA UE E 
CÓDIGO DE PRIVACIDADE CONFORME MODIFICADO PELO D. LGS (DECRETO LEGISLATIVO 
[DECRETO LEGISLATIVO]) 101/2018 
 
Introdução 
Para a Kedrion S.p.A., a sua privacidade e a segurança dos seus dados pessoais são de particular 
importância. Por este motivo, recolhemos e tratamos estes dados com o maior cuidado e atenção, bem 
como adotamos medidas técnicas e estruturais a fim de garantir a segurança total do seu tratamento. 
 
Informamos que, de acordo com o Artº. 13 do Regulamento Europeu 2016/679 (doravante referido 
como "Regulamento") e do Código de Privacidade, tal como modificado pelo Decreto Legislativo 
101/2018, o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado de acordo com os métodos adequados 
para garantir a segurança e confidencialidade dos seus dados; o tratamento é efetuado através de 
dispositivos informáticos e/ou telemáticos, de acordo com o que está detalhado na presente ficha de 
informação. 
 
Esta ficha informativa diz respeito ao tratamento de dados pessoais de indivíduos que enviam pedidos 
não solicitados de informação sobre especialidades farmacêuticas da Kedrion S.p.A, através do 
preenchimento de um formulário específico fornecido pela Empresa e também disponível no website da 
Empresa. 
 
Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais 
 
O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado pela Kedrion S.p.A., no seu papel de Responsável 
pelo Tratamento de Dados, nos termos e em conformidade com o Regulamento da UE 2016/679 e do 
Código de Privacidade, tal como modificado pelo Decreto Legislativo 101/2018. 
 
Para quaisquer questões ou pedidos relativos ao tratamento dos seus dados pessoais, pode enviar um 
pedido para os seguintes pontos de contacto: 
 
Responsável pelo Tratamento de dados 
 
Kedrion S.p.A. 
Endereço da sede social: Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli (LU) Endereço eletrónico de contacto: 
privacy@kedrion.com 
O Responsável pelo Tratamento de Dados nomeou um Encarregado pela Proteção de Dados (EPD) ou 
DPO que pode ser contactado sobre a política e as práticas adotadas no que diz respeito à proteção de 
dados pessoais. 
 
Os detalhes de contacto do Encarregado pela Proteção de Dados são os seguintes: DPO@kedrion.com 
 
Tipo de dados e finalidades do tratamento 
 
Os dados pessoais que a Kedrion trata são as suas informações de identificação, sendo o seu nome, 
apelido, endereço de e-mail, número de telefone fixo e/ou número de telemóvel e talvez também 
categorias especiais de dados (Art. 9º do Regulamento da UE) relacionados com a sua saúde. Estes 
são necessários para que o Responsável pelo Tratamento possa dar seguimento ao seu pedido para 
receber informações sobre as especialidades farmacêuticas da Kedrion S.p.A.. 
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Comunicação e circulação de dados pessoais 
Salientamos que os seus dados não serão comunicados nem difundidos, com a exceção da 
comunicação dos seus dados à "Eureka InfoMed Srl Unipersonale", que, em nome da Kedrion, gere os 
pedidos não solicitados de informação sobre as especialidades farmacêuticas da Empresa e que foi 
devidamente nomeada como Subcontratante [de Dados] nos termos do Artº. 28 do Regulamento da UE 
2016/679. 
 
Obrigações de fornecimento de dados 
 
Os dados pessoais que lhe dizem respeito e o identificam são necessários para o cumprimento do 
pedido feito por si para obter informações sobre os medicamentos da Kedrion S.p.A. 
 
Métodos de tratamento de dados. 
 
O tratamento dos dados que lhe dizem respeito é efetuado através de meios e ferramentas, tanto 
eletrónicos como em formato de papel, por pessoas expressamente autorizadas e formadas de acordo 
com as instruções específicas do Responsável pelo Tratamento. 
 
Fundamento jurídico do Tratamento 
A fundamento jurídico do tratamento dos dados é o consentimento. 
 
Retenção de dados 
Os dados pessoais são armazenados durante o tempo necessário para satisfazer os pedidos de 
informação efetuados por si e, em qualquer caso, em conformidade com as políticas de retenção de 
dados da Empresa. 
 
Direitos do indivíduo em causa 
 
Os seus direitos são os previstos pelo Regulamento UE 679/2016, dos artigos 15-22, bem como os 
previstos pelo Código de Privacidade tal como modificado pelo Decreto Legislativo 101/2018, que são, 
por exemplo: 
 
• para aceder aos seus dados pessoais e conhecer a sua origem (os fins e objetivos do 
processamento, os dados das pessoas a quem os dados serão comunicados, o período de 
armazenamento dos seus dados ou os critérios necessários para a sua determinação); 
• para atualizar ou corrigir os seus dados pessoais, para que sejam sempre precisos e exatos; 
• para apagar os seus dados pessoais das bases de dados e/ou dos arquivos, incluindo 
também os arquivos de cópia de segurança do Responsável pelo Tratamento; 
• para restringir o processamento dos seus dados pessoais em determinadas circunstâncias; 
por exemplo, numa situação em que conteste a sua correção, pelo período necessário para o 
Responsável pelo Tratamento verificar a sua exatidão. 
• o direito à portabilidade dos dados, bem como o direito a retirar o consentimento (Artº. 13 do 
RGPD) 
 
Para qualquer informação adicional e, em qualquer caso, para enviar o seu pedido, por favor contacte o 
Responsável pelo Tratamento através do endereço eletrónico: privacy@kedrion.com 
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Por razões relacionadas com as suas circunstâncias específicas, pode opor-se ao processamento dos 
seus dados pessoais em qualquer altura se tal se basear em interesses legítimos, enviando o seu 
pedido ao Responsável pelo Tratamento para o endereço de correio eletrónico: privacy@kedrion.com 
 
Reclamações 
 
Sem prejuízo de qualquer outra ação de natureza administrativa ou judicial, pode apresentar uma 
reclamação às autoridades de controlo em conformidade com o previsto no Regulamento da UE 
2016/679 e no Código de Privacidade tal como modificado pelo Decreto Legislativo 101/2018. 
 
Prestação de consentimento 
 
Se tiver recebido esta ficha de informação e tiver compreendido o seu conteúdo, pedimos-lhe que dê o 
seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais e dos dados relativos à sua saúde 
necessários para a gestão do pedido não solicitado de informações sobre especialidades farmacêuticas 
da Kedrion S.p.A., , enviado por si através do preenchimento do formulário específico fornecido pela 
Empresa e também disponível no website da Empresa. 
 
o Sim, eu dou o meu consentimento 
o Não, eu não dou o meu consentimento                                            
 
 
Assinatura e data 
 
 
______________ 
  
 


