
 

 

Aviso de Privacidade para HCP sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 

Data Efetiva: 01 de fevereiro de 2021 

Qual o âmbito deste Aviso de Privacidade? 

Este Aviso de Privacidade sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE explica como 
a Allergan plc, incluindo as nossas entidades afiliadas (referidas coletivamente como «Allergan», «nós», 
«nosso», «connosco») gere os seus Dados Pessoais e pode incluir Dados Pessoais de terceiros quando 
partilha os seus Dados Pessoais connosco. O documento descreve detalhadamente a forma como 
recolhemos os seus Dados Pessoais, a razão pela qual os recolhemos e com quem os podemos partilhar. 
Este Aviso de Privacidade também divulga os seus direitos relativamente aos Dados Pessoais. Aplica-se a 
todos os seus Dados Pessoais, incluindo Dados Pessoais armazenados eletronicamente ou em cópia em 
papel. 

Que Dados Pessoais podemos recolher sobre si? 

A Allergan recolhe e processa os seus Dados Pessoais, que podem ser fornecidos diretamente por si, por 
fontes disponíveis publicamente (por exemplo, revistas académicas em que tenha publicado um artigo) 
ou por terceiros com que celebramos contratos (por exemplo, IMS/IQVIA). Os Dados Pessoais incluem 
toda a informação que o identifica ou que pode ser utilizada para o identificar.  

Os tipos dos seus Dados Pessoais que recolhemos dependem da natureza da sua relação com a Allergan 
e das leis aplicáveis. Os seus Dados Pessoais que processamos incluem os dados que recolhemos 
diretamente junto de si, quer como parte da sua relação de trabalho connosco, quer através de outras 
interações que possa ter connosco.  

Além disso, podemos obter Dados Pessoais sobre si de fontes disponíveis publicamente e de terceiros, 
podendo incluir as seguintes categorias de Dados Pessoais: 

 Nome; 
 Idade e data de nascimento; 
 Dados recolhidos a partir de Cookies; 
 Informações profissionais de contacto 

(endereço, telefone, endereço de e-mail); 
 Informações pessoais de contacto 

(endereço, telefone, endereço de e-mail); 
 Formação e qualificações; 
 Afiliações organizacionais ou 

institucionais; 
 Informações sobre feitos e atividades 

profissionais (como documentos que 
tenha publicado ou investigações que 
tenha efetuado); 

 Programas e atividades em que tenha 
participado; 

 Opiniões sobre nós ou os nossos 
produtos e serviços; 

 Informação relacionada com 
pagamentos; 

 Comunicações e outras preferências 
pessoais; 

 Informação de pedido de produtos; 
 Fotografias e vídeo; 
 Certificados de formação e/ou 
 Informações financeiras (como números 

de identificação fiscal, número de 
direcionamento de conta bancária, 
número de cartão empresarial). 

 

 



 

 

Como iremos utilizar os seus Dados Pessoais? 

O processamento dos seus Dados Pessoais inclui registar, organizar, estruturar, armazenar, adaptar ou 
alterar, recuperar, consultar, utilizar, divulgar por transmissão, difundir ou de outra forma disponibilizar, 
alinhar ou combinar, restringir, eliminar ou destruir os seus Dados Pessoais. 

Podemos processar os seus Dados Pessoais com as seguintes finalidades: 

 Processamento e comunicação de 
eventos adversos; 

 Comunicação de informação de 
segurança de produto; 

 Resposta aos seus pedidos de 
informação, produtos ou serviços; 

 Conformidade da nossa empresa e 
finalidades de segurança de instalações e 
rede; 

 Autorização, concessão, administração, 
monitorização e interrupção de acesso 
ou utilização dos sistemas, instalações, 
registos, propriedade e infraestrutura da 
Allergan; 

 Investigações internas de possíveis 
transgressões ou falhas no cumprimento 
das nossas políticas e procedimentos; 

 Auditoria dos nossos programas e 
serviços para efeitos de conformidade; 

 Procedimentos legais e investigações 
governamentais (de acordo com 
mandatos, intimações e ordens judiciais); 

 No caso de obrigações legais de 
processamento de dados pessoais; 

 Comunicações relativamente aos nossos 
estudos; 

 Comunicações sobre pesquisa de 
mercado e desenvolvimentos de 
produtos; 

 Comunicações sobre informações de 
produtos; 

 Comunicações sobre publicações, 
palestras, seminários e outros eventos 
educacionais, grupos-alvo ou outras 
funções de compromisso de HCP; 

 Comunicações sobre informações gerais 
de saúde (como informações sobre 
determinadas condições de saúde); 

 Administração de programas 
promocionais (como programas de 
concurso, prémio e desconto); 

 Determinação da sua elegibilidade para 
determinados produtos, serviços ou 
programas; 

 Gestão de estudo, incluindo 
monitorização de atividades de estudo; 

 Comunicação de conflito de interesses; 
 Recrutamento; 
 Gestão de viagens e despesas de 

trabalho; 
 Determinação de requisitos de formação; 
 Planeamento e desenvolvimento 

organizacional (como comunicações 
internas, orçamentos, administração e 
gestão de projetos); 

 Programas de formação ou científicos e 
educativos; 

 Contratação de líderes e peritos 
científicos; 

 Pesquisa e marketing empresarial; 
 Encomendas de produtos ou pedidos de 

amostras; 
 Fornecimento de acesso aos nossos 

recursos; 
 Rastreamento das suas interações (online 

e offline) connosco; 
 Criação de detalhes das suas práticas, 

atividades e interações empresariais para 
compreensão das suas necessidades e 
preferências relacionadas com os nossos 
produtos e serviços; 

 Comunicação da informação financeira 
(como rastreamento e comunicação de 
pagamentos e outras transferências de 
valor para si); 

 Gestão de contrato; 
 Processamento de pagamento e/ou 
 Administração de sítios web. 



 

 

Para quaisquer finalidades adicionais relativamente às quais nos seja solicitado notificá-lo e obter o seu 
consentimento, incluindo finalidades requeridas pela lei local, iremos obter o seu consentimento antes 
de processarmos seus Dados Pessoais para essas finalidades.  

Qual a nossa base legal para o Processamento dos seus Dados Pessoais? 

A base legal aplicável relativamente à qual processamos os seus Dados Pessoais para as finalidades 
específicas listadas acima inclui: 

 Com base no seu consentimento: Em alguns casos, podemos solicitar o seu consentimento para 
recolher e processar os seus Dados Pessoais. Se escolher fornecer-nos o seu consentimento, 
poderá posteriormente retirar o seu consentimento (ou exercer a opção de exclusão) 
contactando-nos como descrito na secção «Como nos pode contactar» abaixo. Tenha em 
atenção que se retirar o seu consentimento, tal não irá afetar qualquer processamento dos seus 
Dados Pessoais que já tenha ocorrido.Quando processámos os seus Dados Pessoais com base no 
consentimento, iremos fornecer-lhe informações mais detalhadas quando obtivermos o seu 
consentimento. 
 

 Conformidade com as leis aplicáveis ou execução de um contrato: Em circunstâncias 
específicas, poderemos necessitar de processar os seus Dados Pessoais em conformidade com a 
lei/regulamentação relevante ou de cumprir as nossas obrigações ao abrigo de um contrato ao 
qual está sujeito. Quando processamos os seus Dados Pessoais para cumprir as nossas 
obrigações legais, será provável que não lhe seja permitido objetar esta atividade de 
processamento, mas terá normalmente o direito de aceder ou rever esta informação, exceto se 
impedir as nossas obrigações legais.Quando efetuamos o processamento para cumprimento das 
nossas obrigações contratuais ao abrigo de um contrato do qual você é uma parte, poderá não 
conseguir objetar este processamento, ou se escolher exercer a opção de exclusão ou objetar o 
nosso processamento, poderá influenciar a nossa capacidade de cumprir uma obrigação 
contratual à qual estamos vinculados. 
 

 O nosso interesse legítimo: Podemos processar os seus Dados Pessoais com base nos nossos 
interesses legítimos na comunicação consigo e na gestão das nossas interações consigo 
relativamente aos nossos produtos e serviços, investigação científica e oportunidades 
educativas. Além dos outros direitos abaixo descritos, tem o direito de objetar o processamento 
dos seus Dados Pessoais.Pode registar a sua objeção contactando-nos como descrito na secção 
«Como nos pode contactar» abaixo. 

Com quem e quando iremos divulgar ou partilhar os seus Dados Pessoais? 

Iremos partilhar com as, ou divulgar os seus Dados Pessoais às, seguintes entidades:  

 As nossas afiliadas globais, como abaixo abordado.  
 

 Terceiros com quem celebramos contratos para execução de serviços em nossa representação 
com vista à realização de atividades ou funções relacionadas com as finalidades de 
processamento relativamente aos seus Dados Pessoais acima descritos. Nesse caso, iremos 
solicitar que estes terceiros que atuam em nossa representação protejam a confidencialidade e 



 

 

segurança dos seus Dados Pessoais que partilhamos com os mesmos. Estes terceiros devem 
acordar contratualmente que não irão utilizar ou divulgar os seus Dados Pessoais para quaisquer 
outras finalidades que não as necessárias para nos fornecerem serviços, realizar serviços em 
nossa representação, ou para conformidade com as leis ou regulamentos aplicáveis.  
 

 Agências governamentais e autoridades e sítios web públicos para estudos clínicos. Se 
participar como investigador clínico em qualquer um dos nossos estudos, poderemos divulgar 
publicamente o seu nome, informações profissionais de contacto e a sua relação connosco.Estas 
informações podem ser publicadas online no nosso sítio web, na Base de Dados Europeia sobre 
Ensaios Clínicos, em ClinicalTrials.gov, noutros sítios similares e em materiais impressos. 
 

 Agências governamentais, auditores e autoridades. Se lhe pagarmos por serviços que fornecer, 
poderemos divulgar os seus Dados Pessoais, incluindo a sua relação financeira connosco e 
quaisquer montantes que lhe tenham sido pagos por nós, a autoridades governamentais, 
auditores e agências, relativamente às nossas atividades regulamentares, em resposta a pedidos 
de informação autorizados ou como de outra forma requerido por leis, regulamentos ou códigos 
do setor. 
 

 Compradores terceiros potenciais ou existentes. Se decidirmos reorganizar ou alienar a nossa 
empresa através de uma venda, fusão ou aquisição, poderemos partilhar os seus Dados Pessoais 
com compradores existentes ou potenciais.Iremos solicitar que esses compradores tratem os 
seus Dados Pessoais de forma consistente com este Aviso de Privacidade. 

Como transferimos os seus Dados Pessoais internacionalmente? 

Podemos transmitir os seus Dados Pessoais às nossas outras afiliadas globais. Consulte os nomes das 
afiliadas e dados de contacto da Allergan em https://www.allergan.com/home. Adicionalmente, estas 
afiliadas poderão ainda transmitir os seus Dados Pessoais às nossas outras afiliadas globais. Algumas das 
nossas afiliadas e as respetivas localizações de bases de dados poderão situar-se em países que não 
asseguram um nível adequado de proteção de dados similar ao das leis no país em que reside. 
Independentemente do referido, é requerido a todas as nossas afiliadas que tratem os seus Dados 
Pessoais de acordo com este Aviso de Privacidade e com as nossas políticas e procedimentos de 
privacidade e proteção de dados.  

Podemos transmitir seus Dados Pessoais a terceiros com os quais celebramos contratos para a execução 
de serviços em nosso nome, com o objetivo de realizar atividades ou funções relacionadas aos fins de 
processamento em relação aos seus Dados Pessoais descritos acima. Nossos terceiros são 
contratualmente obrigados a cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo a existência de um 
mecanismo de transferência transfronteiriça de dados pessoais na UE válido para receber dados 
pessoais da UE, que pode incluir uma determinação de "adequação" pela Comissão Europeia e / ou 
aplicação das cláusulas contratuais padrão da UE. 

Para mais informações sobre as nossas transferências transfronteiriças dos seus Dados Pessoais, 
contacte-nos utilizando a informação descrita na secção «Como nos pode contactar» abaixo. 

 



 

 

Como protegemos os seus Dados Pessoais? 

Utilizamos medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas padrão da indústria para proteger os 
seus Dados Pessoais contra perda, roubo, utilização indevida, acesso não autorizado, modificação, 
divulgação e destruição. Restringimos o acesso aos seus Dados Pessoais apenas aos funcionários e 
terceiros que atuam em nossa representação com necessidade empresarial legítima para esse acesso. 
Iremos transferir os seus Dados Pessoais apenas a terceiros que atuem em nossa representação e dos 
quais recebemos garantias escritas de que os seus Dados Pessoais serão protegidos de forma 
consistente com este Aviso de Privacidade e com as nossas políticas e procedimentos de privacidade. 

Quanto tempo retemos os seus Dados Pessoais? 

Os seus Dados Pessoais serão mantidos durante toda a duração da sua relação connosco. Iremos 
armazenar e reter os Dados Pessoais que recolhemos sobre si de acordo com a nossa Política de 
Retenção de Registos Empresariais, após o que estes serão arquivados ou eliminados. Poderá encontrar 
um calendário detalhado das nossas práticas de retenção em https://www.allergan.com/home. Tenha 
em atenção que algumas informações poderão ser retidas por períodos de tempo mais longos no caso 
de continuação de obrigações para consigo ou se requerido pela lei local. 

Quais são os seus direitos? 

Tem o direito de consultar e obter uma cópia dos seus Dados Pessoais, incluindo uma cópia eletrónica, 
que possuímos, bem como de nos solicitar a implementação de quaisquer correções a Dados Pessoais 
imprecisos ou incompletos. Também pode solicitar a eliminação dos seus Dados Pessoais quando estes 
já não forem necessários para as finalidades para as quais foram fornecidos, restringir a forma como 
processamos os seus Dados Pessoais a determinadas finalidades limitadas quando a eliminação não for 
possível, ou objetar o nosso processamento dos seus Dados Pessoais. Em determinadas circunstâncias 
poderá solicitar o envio de uma cópia dos seus Dados Pessoais a um terceiro da sua escolha.  

Para exercer qualquer um destes direitos, contacte-nos como descrito na secção «Como nos pode 
contactar» abaixo. Também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade supervisora (ver 
detalhes na secção «Soluções» abaixo) se considerar que os seus direitos foram violados. 

E se revirmos este Aviso de Privacidade? 

Pontualmente poderemos efetuar alterações a este Aviso de Privacidade de forma a refletir quaisquer 
alterações nas nossas obrigações legais ou formas de processamento dos seus Dados Pessoais. Iremos 
comunicar-lhe quaisquer edições materiais deste Aviso de Privacidade e este será efetivo a partir da 
respetiva comunicação.  

Como nos pode contactar no caso de ter quaisquer dúvidas ou questões? 

Contacte o Responsável pela Proteção de Dados na UE da Allergan, através da informação abaixo:  

 Colocar questões; 
 Apresentar uma dúvida ou reclamação; 
 Exercer a opção de exclusão de um programa ou serviço e/ou  
 Exercer quaisquer direitos acima listados, incluindo o acesso, correção, portabilidade, objeção, 

restrição e eliminação. 



 

 

 Responsável pela Proteção de Dados na UE da Allergan 

 Endereço postal:  

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Reino Unido 

 Endereço de e-mail:  

IR-EUDPO@allergan.com  

Quais as soluções disponibilizadas? 

Para mais informação sobre os seus direitos de proteção de dados e privacidade, ou se não conseguir 
solucionar um problema diretamente connosco e pretender apresentar uma reclamação, contacte a 
autoridade de proteção de dados específica do seu país ou a autoridade supervisora de proteção de 
dados da Allergan: 

 Comissário para a Proteção de Dados irlandês 

 Endereço postal: 

 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 

 Números de telefone: 

 +353 57 8684800 

 +353 (0)761 104 800 

 Endereço de e-mail: 

 info@dataprotection.ie  


