
 

1 
 

Propriedade da [Organon] 

Data da revisão: 20 de dezembro de 2022 

Data de Entrada em Vigor: 20 de dezembro de 2022 

 

 

AVISO DE PRIVACIDADE DA ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON – QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS 

Organon, (doravante designada como “nós”, “nos” e (a) “Empresa”) é uma empresa de cuidados 

de saúde global centrada em melhorar a saúde das mulheres ao longo da sua vida. Desenvolvemos 

e fornecemos soluções de saúde inovadoras através de um portefólio de terapêuticas sujeitas a 

receita médica, biossimilares e marcas estabelecidas. Os nossos recursos online disponibilizam 

informação relacionada com a saúde, produtos e de cariz médico, bem como oportunidades de 

emprego e outra informação relacionada com a nossa atividade. Para além disso, alguns dos 

recursos online da Organon permitem a profissionais qualificados candidatar-se a subvenções, 

contribuir para estudos de investigação ou realizar compras online.  Neste documento, todas as 

nossas atividades e ofertas relevantes são coletivamente designadas como "Produtos e 

Serviços". 

Adotamos esta política de privacidade ("Aviso de Privacidade") para o ajudar a compreender 

quais são os tipos de Informação Pessoal (definida abaixo) que recolhemos e tratamos como parte 

do fornecimento de Produtos e Serviços, como e porque o fazemos, quem pode ter acesso a essa 

informação e quais são as suas opções e direitos individuais em relação a essa informação 

(coletivamente designadas como "Práticas de Privacidade"). Este Aviso de Privacidade abrange 

as Práticas de Privacidade da Organon e das suas subsidiárias e afiliadas sediadas nos EUA1, 

e explica os princípios das nossas práticas de privacidade globais.  

A Empresa tem subsidiárias e afiliadas num grande número de regiões em todo o mundo. Muitos 

desses estados e países têm leis de privacidade específicas que podem impor requisitos diferentes 

ou adicionais aos subjacentes a este Aviso de Privacidade (coletivamente designadas como "Leis 

de Proteção de Dados"). Consulte a lista de empresas da Organon fora dos EUA acessível aqui 

para aceder às suas políticas de privacidade. A menos que uma afiliada da Empresa tenha 

publicado o seu próprio Aviso de Privacidade, os termos deste aviso aplicam-se às Práticas de 

Privacidade dessa entidade. 

2. O QUE É ABRANGIDO POR ESTE AVISO? 

Este Aviso de Privacidade aplica-se às nossas Práticas de Privacidade relativamente à Informação 

Pessoal recolhida por nós off-line e online. Por exemplo, quando visita os nossos escritórios ou 

outras instalações ("Locais") ou utiliza os nossos websites, aplicações móveis (apps), e-mail e 

outras ferramentas online que podem ser descarregadas e apresentam uma hiperligação para este 

 
1 Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade 

LLC e Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Aviso. Em determinados casos, poderemos fornecer-lhe um Aviso de Privacidade Especial quando 

interage connosco, participa ou utiliza os nossos Produtos ou Serviços, por exemplo, se for um 

colaborador ou um Prestador de Cuidados de Saúde (“HCP”). Uma vez que um destes Avisos 

Especiais se aplica a interações específicas consigo, qualquer um dos respetivos termos que difira 

deste Aviso de Privacidade irá prevalecer. 

Este Aviso não se aplica a recursos online de terceiros para os quais os nossos sites possam ter 

ligações, uma vez que não controlamos o conteúdo ou as práticas de privacidade de tais recursos.  

Definições e Glossário  

De modo a uniformizar esta política, utilizamos uma série de termos definidos (substantivos em 

maiúsculas) e conceitos técnicos. Para o ajudar a familiarizar-se com estes termos, que não são 

explicados nesta página, criámos um Glossário de Termos de Privacidade.  

Os termos "Informação Pessoal ou Dados Pessoais", conforme utilizados neste Aviso de 

Privacidade, significam (i) informação relacionada com uma pessoa física identificada ou 

identificável, incluindo dados que identificam um indivíduo ou que podem ser utilizados para 

identificar, localizar, monitorizar ou contactar um indivíduo. A Informação Pessoal inclui informação 

diretamente identificável, tal como nome, número de identificação ou cargo único, e informação 

indiretamente identificável, tal como data de nascimento, número de telemóvel ou identificador de 

dispositivo de usar no corpo único, número de telefone e dados codificados com chave, como 

endereços IP ou quaisquer atividades pessoais, comportamentos ou preferências que possam ser 

recolhidas para fornecer serviços ou produtos e (ii) qualquer outra informação que constitua 

"informação pessoal", "informação pessoalmente identificável", "dados pessoais" ou qualquer 

categoria semelhante de informação ou dados pessoais protegidos ao abrigo das Leis de Proteção 

de Dados aplicáveis.  

Nesta Política, utilizamos os termos "recolher" e “tratamento" de Informação Pessoal de modo 

intercambiável. Em cada caso, isto significa realizar qualquer operação ou conjunto de operações 

sobre Informação Pessoal, quer seja ou não por meios automáticos, incluindo, entre outros, recolha, 

gravação, organização, armazenamento, acesso, adaptação, alteração, recuperação, consulta, 

utilização, avaliação, análise, comunicação, partilha, divulgação, disseminação, transmissão, 

disponibilização, alinhamento, combinação, bloqueio, eliminação, retificação ou destruição.  

Referimo-nos aos "Clientes" como indivíduos cuja Informação Pessoal recolhemos e mantemos 

num formato estruturado identificável, assim como contas de utilizador, e que não são 

colaboradores, subcontratados, acionistas, diretores, administradores e agentes ou qualquer 

entidade da Empresa.  

3. INFORMAÇÃO PESSOAL QUE RECOLHEMOS E COMO A UTILIZAMOS 

A Organon está empenhada em garantir que as suas Práticas de Privacidade são justas, legais e 

transparentes. Estamos empenhados em construir e preservar a confiança dos nossos clientes, 

parceiros de negócios, profissionais médicos e dos nossos colaboradores, respeitando as 

expetativas individuais de privacidade, trabalhando para evitar danos à privacidade e promovendo 

a conformidade com as leis de proteção de dados em todo o mundo.  
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Reveja o nosso Aviso de Privacidade e os documentos mencionados neste antes de nos fornecer 

Informação Pessoal. Se tiver alguma dúvida ou preocupação relativamente às nossas Práticas de 

Privacidade, contacte-nos. Poderá encontrar a informação de contacto do gabinete de privacidade 

responsável pela sua região aqui.  

Categorias de Informação Pessoal que recolhemos  

Recolhemos as seguintes categorias de Informação Pessoal: 

Identificadores pessoais 

Recolhemos identificadores pessoais, como:  

• Nomes, endereços para correspondência, nomes e endereços de contas de e-mail, nomes 

de contas de redes sociais, identificadores online, como endereços de protocolo de Internet 

e identificadores semelhantes sempre que interagir connosco online, respondermos a uma 

questão ou utilizar os nossos Produtos ou Serviços.  

• Também poderemos recolher alguma dessa informação quando interage connosco 

pessoalmente, por exemplo, quando visitar uma das nossos Instalações, interagir 

pessoalmente com colaboradores da Organon (por exemplo, representantes de campo ou 

stands da Organon em feiras e conferências) ou numa entrevista de emprego.  

• Se as circunstâncias o justificarem, por exemplo, se precisarmos de verificar a sua 

identidade como candidato a emprego ou a prestador de serviços, ou para cumprir os 

requisitos fiscais e de notificação, também poderemos recolher informação sobre a sua 

carta de condução, número da segurança social, número de contribuinte individual ou de 

passaporte, ou a matrícula do seu carro se estiver a entrar nas nossas instalações. 

Recolhemos identificadores pessoais principalmente sempre que precisarmos de entrar em 

contacto consigo ou para verificar a sua identidade, para fornecer serviços ou produtos, para o 

entrevistar ou contratar para um emprego, para gerir uma relação laboral ou contratual consigo, 

publicitar os nossos Produtos ou Serviços, estabelecer uma melhor compreensão dos seus 

interesses, características pessoais e preferências e para aumentar, operar e proteger os nossos 

negócios em geral.  

Recolhemos identificadores pessoais online e offline. Recolhemos essa informação diretamente de 

si, por exemplo, quando preenche formulários de contacto no nosso site ou em aplicações 

fornecidas por nós. Em muitos casos, recolhemos esses identificadores pessoais indiretamente 

através da utilização de tecnologia quando interage connosco online.  Também poderemos recolher 

identificadores pessoais utilizando informação pública, tal como bases de dados governamentais 

disponíveis ao público, corretores de dados, fornecedores de serviços analíticos da Internet e redes 

sociais. 

Outra informação de identificação  

Além dos identificadores pessoais mencionados acima, também recolhemos os seguintes tipos de 

informação de identificação:  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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• Habilitações académicas e experiência profissional - caso se esteja a candidatar a um 

emprego ou se for um profissional médico com quem nos envolvemos, por exemplo, como 

palestrante numa conferência  

• Informação financeira - incluindo dados bancários de modo a pagar o seu salário ou os 

bens e serviços que fornecer. 

• Informação de cartões de crédito e de débito para processar o pagamento se for um 

Prestador de Cuidados de Saúde e encomendar os nossos produtos online. Utilizamos esta 

informação para verificar a validade da informação do cartão de crédito/débito junto das 

instituições financeiras e para processar os pagamentos. Recolhemos informação 

relacionada com os cartões de crédito/débito diretamente de si para processar as 

encomendas e também poderemos recorrer a terceiros externos aprovados (ou seja, 

verificação do cartão de crédito online gerido por organizações financeiras ou de crédito).  

• Informação sobre seguros de saúde e informação médica – associada a inquéritos para 

pacientes e programas de assistência ao pagamento. 

Informação Confidencial  

Alguma da Informação Pessoal que recolhemos é confidencial e classificada como protegida pela 

lei aplicável e/ou Categorias Especiais de Dados ao abrigo da lei de proteção de dados do 

EEE/Reino Unido. Recolhemos este tipo de informação principalmente no contexto de candidaturas 

a emprego e relações laborais, administração de benefícios e para cumprir os requisitos legais de 

notificação.  

Estes tipos de dados incluem a idade (acima dos 40 anos), filiação sindical, raça, cor, ascendência, 

nacionalidade, estado de imigração (cidadania), estado civil, deficiência, género, estatuto de 

veterano e militar, orientação sexual e expressão de género. A menos que necessitemos de 

recolher estes tipos de Informação Pessoal para cumprir obrigações legais, a divulgação desta 

informação é voluntária.  

Também recolhemos informação relacionada com a saúde dos nossos clientes, colaboradores e 

outras pessoas, que nos é fornecida em respostas a perguntas e inquéritos ou através da utilização 

de ferramentas que disponibilizamos online, ou que podem ser descarregadas, relacionadas com 

a saúde. Estes dados podem incluir informação de diagnóstico e informação sobre sintomas 

comummente associados à doença.  

Tratamos esta informação como confidencial e restringimos o tratamento e o acesso. Iremos 

recolher estes tipos de Informação Pessoal apenas em conformidade com todos os requisitos 

legais caso as Leis de Proteção de Dados aplicáveis do seu país de residência, tais como o RGPD 

para residentes no EEE, imponham condições adicionais para o tratamento de tais dados.  

Informação Biométrica 

Determinada Informação Confidencial (ver acima) recolhida por nós pode incluir informação biométrica 

que faz parte da informação de diagnóstico recolhida por nós para avaliar os nossos Produtos ou 

Serviços. Obtemos o consentimento antes de recolher ou utilizar informação biométrica.  
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Informação sobre a atividade na Internet ou da rede eletrónica 

• Informação recolhida a partir do seu computador ou outros dispositivos eletrónicos  

Recolhemos informação sobre o seu computador ou outro dispositivo eletrónico quando 

visita os nossos sites e utiliza os nossos recursos online. Esta informação poderá incluir o 

seu endereço de Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP), fornecedor de serviço de 

Internet, nome de domínio, tipo de navegador, data e hora do seu pedido e informação 

fornecida por tecnologias de rastreio, tais como cookies, “single -pixel tags”, objetos 

partilhados locais (Flash), armazenamento local, “Etags” e “scripts”.  

Recolhemos tal Informação Pessoal online conforme necessário para permitir aos indivíduos 

efetuar o registo nos nossos recursos online e comunicações e adaptar e personalizar alguns. 

Utilizamos Informação Pessoal recolhida online para fornecer produtos, serviços e 

funcionalidades, bem como outros recursos que os indivíduos tenham solicitado; por 

exemplo, literatura educativa e informação relacionada com a nossa atividade, programas de 

e-mail, ferramentas, testes, questionários e inquéritos. Analisamos a Informação Pessoal 

recolhida online para identificar e oferecer serviços adicionais e promoções que acreditamos 

poderem ser do seu interesse. Poderemos avaliar a utilização de alguns recursos online e 

comunicações mas apenas com informação não identificável ou sob a forma agregada. 

Também poderemos utilizar Informação Pessoal para auditar os nossos recursos online em 

relação à respetiva conformidade, acesso autorizado e segurança.  

Nós e os terceiros que fornecem conteúdos, funcionalidades ou serviços nos nossos 

recursos online poderemos recolher informação sobre si e/ou sobre o seu dispositivo 

utilizando cookies ou tecnologias de monitorização semelhantes para apresentar anúncios 

no seu computador ou noutro dispositivo eletrónico ou para lhe relembrar o nosso site  que 

visitou anteriormente. Consulte a nossa Política Global de Monitorização Online para obter 

mais informação sobre cookies e tecnologias relacionadas e como as pode controlar.  Se 

utilizar um dispositivo móvel para aceder aos nossos sites e recursos online e para 

descarregar as nossas aplicações móveis ou serviços, também poderemos reco lher 

informação sobre o seu dispositivo, como por exemplo a ID e tipo do seu dispositivo, bem 

como informação relativa à utilização do seu dispositivo e à sua utilização dos nossos sites 

móveis e outros recursos móveis. 

• Redes Sociais 

 

Recolhemos Informação Pessoal para lhe permitir utilizar recursos de redes sociais online 

que poderemos disponibilizar pontualmente. Exemplos de recursos de redes sociais 

incluem redes, fóruns de discussão, painéis informativos, blogues, “wikis” e funções de 

referência para partilhar conteúdos ou ferramentas com um amigo ou colega. Também lhe 

poderemos permitir utilizar esses recursos de redes sociais para publicar ou partilhar 

Informação Pessoal com outras pessoas. Deve ponderar cuidadosamente que informação 

sobre si escolhe partilhar com outras pessoas, tais como colegas, amigos, clientes ou 

pacientes, quando utiliza recursos de redes sociais. Ao fornecer-nos informação sobre 

outro indivíduo, declara que tem autoridade para o fazer. Para mais informações, reveja a 

nossa Política de Monitorização de Redes Sociais. 

 

Informação Sensorial 

 

Recolhemos informação de áudio e vídeo que representa Informação Pessoal, por exemplo, 

quando utilizamos câmaras de segurança para monitorizar as instalações ou outras infraestruturas 

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.organon.com%2Fprivacy%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2022%2F10%2FSocial-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7C01%7Cdalal.samaan%40organon.com%7C644ee628576146cd70a308dab3705695%7C484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7C0%7C0%7C638019592334119468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w%3D&reserved=0
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críticas controlada por nós ou se gravamos determinadas conversas telefónicas com terceiros para 

fins de formação ou controlo de qualidade ou para cumprir obrigações legais. Também poderemos 

gravar mensagens de vídeo para fins de marketing ou como parte do nosso envolvimento com 

Profissionais de Saúde. Em todos os casos, esforçamo-nos para fornecer aos indivíduos afetados 

um aviso prévio adequado e obter, quando necessário, o seu consentimento antes de recolher essa 

informação.  

Informação Profissional e Relacionada com o Emprego 

• Recrutamento:  

Recolhemos Informação Pessoal sobre as habilitações académicas de potenciais e atuais 

candidatos a emprego, tais como escolas frequentadas, notas e classificações, áreas de 

estudo, diplomas obtidos e datas de graduação, interesses, competências e hobbies, 

licenças e certificações profissionais, publicações e outras contribuições públicas 

relevantes a nível profissional.  

Também recolhemos Informação Pessoal relacionada com a experiência prof issional de 

potenciais e atuais candidatos a emprego, incluindo os nomes de empregadores, 

supervisores, local e data de emprego, quando permitido, histórico de salários e promoções 

e outra Informação Pessoal que nos possa ajudar a avaliar a adequação de um candidato 

a um cargo específico.  

Caso se candidate a um cargo específico ou envie uma candidatura geral, também iremos 

recolher determinados tipos de Informação Confidencial. Isto é realizado de forma 

voluntária, salvo se a recolha for legalmente exigida. Uma vez que as leis dos estados e 

países onde recrutamos e as Leis de Proteção de Dados aplicáveis podem conter requisitos 

adicionais, esforçamo-nos para fornecer aos candidatos a emprego um aviso de 

privacidade especial que detalha todas as práticas de privacidade aplicáveis. Poderá 

encontrar detalhes sobre as nossas práticas de privacidade relacionadas com RH no nosso 

Aviso de Práticas de Dados para Fins Relacionados com Emprego e o Local de Trabalho  

especial. 

• Envolvimento com Profissionais  

Recolhemos Informação Pessoal sobre os profissionais de saúde que se registam nos 

nossos sites ou que podem colaborar connosco, incluindo as suas especializações 

médicas, afiliações organizacionais e institucionais, patentes concedidas ou outras 

realizações científicas, diretamente ou a partir de fontes de informação pública ou de 

terceiros de modo a verificar as suas credenciais profissionais, realizações e identidade. 

Para obter mais informação, consulte o nosso Aviso de Práticas de Dados para 

Profissionais de Saúde. 

Inferências extraídas de qualquer tipo de Informação Pessoal utilizada para a criação de 

perfis, consolidação 

• Escuta das Redes Sociais  

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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A escuta das redes sociais é o processo através do qual identificamos e avaliamos o que 

está a ser dito na Internet sobre uma empresa, indivíduo, produto ou marca. Apenas 

recolhemos Informação Pessoal disponível publicamente, proporcionalmente razoável, 

relevante e adequada. Se a sua Informação Pessoal for recolhida para um tratamento além 

da intenção original de quando publicou o conteúdo, serão envidados esforços razoáveis 

para o notificar assim que possível. Os esforços razoáveis podem envolver a identificação 

da sua informação de contacto na plataforma de rede social, se possível, ou na publicação. 

Além disso, iremos envidar esforços razoáveis para lhe fornecer um mecanismo através do 

qual pode excluir-se do nosso tratamento de dados proposto ou exercer os seus direitos 

conforme exigido pela nossa política e pelos regulamentos aplicáveis. Devido à natureza 

das redes sociais, nem sempre é possível identificar o indivíduo e a informação de contacto 

de quem publicou o conteúdo original que recolhemos. 

• Consolidação 

Em alguns casos, consolidamos a Informação Pessoal que recolhemos sobre indivíduos 

através de vários serviços e canais, tais como telefone, inquéritos, sites e outros recursos 

e comunicações online, de modo a melhorar a qualidade dos serviços que oferecemos. 

Fontes de Informação Pessoal  

• Obtida diretamente  

Normalmente, informamo-lo antes ou no momento da recolha que estamos a recolher 

dados de Informação Pessoal sobre si. Caso não seja viável apresentar um aviso de 

privacidade completo, utilizamos outros meios, tais como colocar etiquetas nos dispositivos 

ou utilizar alertas visuais para o alertar sobre as nossas atividades de recolha de dados e 

o encaminhar para este ou para qualquer outro aviso de privacidade aplicável.  

• Obtida a partir de Terceiros e de Fontes Públicas 

Se obtivermos Informação Pessoal sobre si que foi recolhida por um terceiro independente, 

iremos obter garantias contratuais de que tal Informação Pessoal foi recolhida de acordo 

com os requisitos legais aplicáveis, tais como fornecer-lhe as divulgações e avisos exigidos 

pelas leis de Proteção de Dados aplicáveis e que quaisquer direitos de privacidade que 

tenha ao abrigo dessa lei são respeitados. 

Também recolhemos Informação Pessoal de domínio público para f inalidades de 

notificação de acontecimentos adversos para cumprir os nossos requisitos de conformidade 

com a farmacovigilância. A base legal para este tipo de recolha de Informação Pessoal é o 

cumprimento de uma obrigação legal. Nestas circunstâncias, não é necessário o seu 

consentimento, mas iremos notificá-lo como parte das nossas políticas e dos nossos 

procedimentos de farmacovigilância. 
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4. PORQUE É QUE RECOLHEMOS, UTILIZAMOS E PARTILHAMOS INFORMAÇÃO 

PESSOAL? 

Tratamos Informação Pessoal para finalidades predeterminadas específicas, explícitas, legítimas, 

divulgadas e documentadas. Não iremos tratar a sua Informação Pessoal para outras finalidades 

que sejam incompatíveis com as finalidades divulgadas, exceto se tivermos de cumprir todos os 

requisitos legais aplicáveis, incluindo o fornecimento de quaisquer avisos necessários.  

Não recolhemos nem tratamos mais Informação Pessoal do que a necessária nem a retemos numa 

forma identificável durante mais tempo do que o necessário para as finalidades comerciais 

definidas e os requisitos legais aplicáveis. Tornamos a Informação Pessoal anónima e não 

identificável quando as necessidades comerciais exigem que os dados sobre uma atividade ou um 

processo que envolve Informação Pessoal sejam mantidos durante um período de tempo mais 

longo. Asseguramos que esses requisitos de necessidade sejam incorporados em qualquer 

tecnologia de suporte e que sejam comunicados a terceiros que suportam a atividade ou processo.  

Listamos as finalidades comerciais típicas para o tratamento de categorias específicas de 

Informação Pessoal na nossa descrição das categorias de Informação Pessoal que recolhemos.  

 

Se forem identificados novos objetivos comerciais legítimos para tratamento de Informação 

Pessoal previamente recolhida, obteremos o seu consentimento para a nova utilização da 

Informação Pessoal ou asseguraremos que o novo objetivo comercial é compatível com os 

objetivos descritos num aviso de privacidade ou outro mecanismo de transparência previamente 

fornecido a si. 

 

Iremos determinar a compatibilidade com base, entre outros aspetos, no contexto em que a 

informação foi recolhida, nas expetativas razoáveis do indivíduo e na natureza da Informação 

Pessoal em questão. 

 

Não aplicamos este princípio a informação tornada anónima ou não identificada, ou aos casos em 

que utilizamos Informação Pessoal apenas para efeitos de pesquisa histórica e científica e (a) um 

Comité de Revisão de Ética, ou outro revisor competente, tenha determinado que o risco de tal 

utilização para a privacidade e outros direitos dos indivíduos é aceitável, (b) implementamos 

salvaguardas apropriadas para garantir a minimização dos dados, (c) os dados pessoais são 

tornados anónimos e (d) todas as outras Leis de Proteção de Dados aplicáveis são respeitadas.  

5. BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO  

Se residir num país do EEE, no Reino Unido ou noutro estado ou país que exija que sejam 

cumpridos requisitos legais específicos como condição para o tratamento legal de Informação 

Pessoal, iremos tratar a sua Informação Pessoal apenas de acordo com tais requisitos. Uma 

vez que estes requisitos podem variar de país para país, consulte a nossa Página de Privacidade 

do RGPD.  
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6. COMO MANTEMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL EXATA E SEGURA 

Segurança dos Dados 

Tomamos medidas razoáveis para proteger a Informação Pessoal, de acordo com a sua 

sensibilidade, proporcionalmente ao risco associado à atividade de tratamento subjacente à 

medida que é tratada e transmitida entre o seu computador ou dispositivo e os nossos recursos e 

servidores online. É responsável por proteger as suas palavras-passe e códigos de acesso 

relacionados aos nossos recursos online.  

Implementamos salvaguardas razoáveis para proteger a Informação Pessoal na nossa posse ou 

sob nosso controlo contra perda, utilização indevido e acesso não autorizado, extração, roubo, 

divulgação, alteração ou destruição. Implementámos um programa de segurança de informação 

abrangente e aplicamos controlos de segurança e salvaguardas que têm como base a natureza e 

a sensibilidade da informação e o nível de risco da atividade, tendo em conta as atuais melhores 

práticas de tecnologia. As nossas políticas de segurança funcional incluem, mas não se limitam a 

normas sobre a continuidade empresarial e recuperação de desastre, encriptação, gestão de 

identidade e acesso, classificação de informação, gestão de incidente de segurança de informação, 

controlo do acesso da rede, segurança física e gestão de risco. 

Incidentes de segurança e violações de dados pessoais 

No caso de um Incidente de Segurança que afete Informação Pessoal sua tratada por nós envolver 

um evento qualificado como Violação de Dados Pessoais, Violação de Segurança de Informação 

Pessoal ou evento denominado de forma similar pelas Leis de Proteção de Dados aplicáveis, 

iremos tomar medidas razoáveis para conter e mitigar tal violação e verificar os seus danos para 

os indivíduos cuja Informação Pessoal foi afetada. Dependendo dos requisitos legais do estado ou 

país onde o incidente ocorreu, iremos notificar as autoridades governamentais e os indivíduos 

afetados conforme necessário em cada caso.  

Qualidade dos dados 

Esforçamo-nos por manter a Informação Pessoal exata, completa e atual de acordo com o uso 

pretendido. Asseguramos que os mecanismos de revisão de dados periódicos são incorporados 

nas tecnologias de suporte para validar a precisão dos dados face a sistemas de origem e a 

jusante. 

Asseguramos que a Informação Confidencial é validada como precisa e atual antes da sua 

utilização, avaliação, análise, comunicação ou outros processamentos que apresentam um risco 

de injustiça para pessoas caso sejam usados dados errados ou desatualizados.  

7. DURANTE QUANTO TEMPO MANTEMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL  

Mantemos a Informação Pessoal durante o período de tempo que for razoavelmente necessário 

para as finalidades comerciais específicas para as quais foi recolhida e durante a utilização dos 

nossos sites, aplicações e outras ferramentas online relevantes. Consideramos os seguintes 

critérios para determinar o período de retenção adequado da sua Informação Pessoal:  
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• a nossa relação de trabalho consigo;  

• se estamos sujeitos a uma obrigação legal ou regulamentar;  

• se a retenção é aconselhável em abrigo dos estatutos de limitações aplicáveis, ou para a 

defesa ou acusação de reivindicações legais, ou investigações regulamentares aplicáveis 

ao nosso negócio, ou para outras finalidades comerciais necessárias.  

Sempre que possível, procuramos tornar a informação anónima ou remover os identificadores 

desnecessários dos registos que possamos ter de manter para lá do período de retenção original. 

8. QUEM TEM ACESSO E COM QUEM PARTILHAMOS INFORMAÇÃO PESSOAL? 

A Informação Pessoal sobre si estará acessível à Empresa e às suas subsidiárias, divisões e 

grupos em todo o mundo e aos indivíduos e organizações que utilizam Informação Pessoal apenas 

para nos ajudar a operar os nossos negócios ou sob nossa orientação apenas de acordo com o 

presente Aviso e as Leis de Proteção de Dados aplicáveis. Em qualquer caso, o acesso à sua 

Informação Pessoal será documentado e permitido apenas quando necessário. Todas as pessoas 

que acedam à Informação Pessoal ao abrigo desta Política estarão vinculadas a uma obrigação de 

confidencialidade regulamentar e/ou contratual. 

Além disso, o tratamento de Informação Pessoal por terceiros que atuem em nosso nome é regido 

por contratos que garantem a responsabilidade de tais Partes pelo cumprimento dos princípios do 

presente Aviso e das Leis de Proteção de Dados aplicáveis. 

Partilha de Informação Pessoal com terceiros 

Partilhamos Informação Pessoal com terceiros apenas para a prossecução de finalidades 

comerciais lícitas e predeterminadas. Iremos realizar uma avaliação do risco de terceiros para 

verificar a adequação do terceiro e de modo a garantir que a Informação Pessoal partilhada é 

devidamente protegida. Iremos obter garantias contratuais de que o terceiro cumprirá as nossas 

políticas e os requisitos das Leis de Proteção de Dados relevantes, tais como fornecer quaisquer 

avisos necessários e respeitar os direitos dos indivíduos em relação ao tratamento da sua 

Informação Pessoal. 

• Utilização de processadores e subcontratantes 

Se partilharmos Informação Pessoal com terceiros que atuem como prestadores de 

serviços, parceiros de negócios ou processadores de dados, apenas o faremos de acordo 

com um contrato escrito que exija que o terceiro trate a Informação Pessoal exclusivamente 

de acordo com as nossas instruções documentadas. Os terceiros podem tratar a 

Informação Pessoal que partilhamos com estes apenas, e na medida do necessário, para 

cumprir as finalidades especificadas no seu contrato connosco. Iremos exigir que qualquer 

Terceiro com quem partilharmos Informação Pessoal implemente medidas de segurança 

razoáveis para proteger a Informação Pessoal partilhada e que se responsab ilize pela sua 

utilização durante e após o término do nosso relacionamento contratual.  
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• Partilha de Informação Pessoal com terceiros que não sejam processadores ou 

subcontratantes  

Partilhamos Informação Pessoal com terceiros que nos ajudam a operar e a expandir os 

nossos negócios. As categorias destes terceiros incluem prestadores de serviços 

comerciais, tais como empresas de processamento de pagamentos, prestadores de 

serviços de contabilidade e fiscais, empresas de publicidade, marketing e pesquisas de 

mercado, empresas que distribuem anúncios por e-mail e empresas e instituições que 

colaboram connosco ou nos ajudam na investigação e no fabrico de produtos farmacêuticos 

e na distribuição de terapêuticas. Além disso, partilhamos Informação Pessoal com outras 

empresas e prestadores de serviços que nos ajudam a fornecer, gerir e proteger os nossos 

recursos online, redes e sistemas internos e outros ativos.  

• Categorias de Informação Pessoal partilhada, finalidades da partilha 

Poderemos partilhar a maioria das categorias de Informação Pessoal recolhidas sobre si 

com vários terceiros para as mesmas finalidades definidas para as quais foram recolhidas. 

Cumpriremos o seu pedido para que deixemos de partilhar a sua Informação Pessoal para 

respeitar as suas opções de acordo com as nossas políticas e/ou para cumprir as leis de 

proteção de dados aplicáveis. 

• Nenhuma venda de Informação Pessoal  

Não partilhamos a sua Informação Pessoal com terceiros a troco de dinheiro nem de outra 

consideração valiosa (exceto como parte de um contrato em que nos fornecem um serviço) 

nem vendemos a sua informação a troco de dinheiro nem de outra consideração valiosa.  

• Pedidos de acesso de Terceiros, processo legal 

Seremos obrigados a divulgar Informação Pessoal como resposta a terceiros para cumprir 

processos legais e ordens judiciais ou a agências governamentais de modo a cumprir 

pedidos para conceder acesso ou gerar informação no contexto de investigações criminais 

e civis, ou se tal divulgação for necessária para cumprir os requisitos regulamentares.  

Iremos tratar e divulgar Informação Pessoal para proteger ou defender os nossos direitos, 

prevenir ou tomar medidas contra atividades ilegais, suspeitas de fraude ou s ituações que 

envolvam potenciais ameaças contra a segurança das pessoas. 

• Transições comerciais 

No caso de vendermos ou transferirmos a totalidade ou parte dos nossos negócios ou 

ativos (inclusive no caso de reorganização, fusão, dissolução ou liquidação) ou se 

entrarmos em joint ventures ou outras combinações comerciais, a Informação Pessoal 

mantida associada à parte dos nossos negócios ou ativos afetados pela transação ficará 

acessível a terceiros. 

Temos como objetivo proteger a sua Informação Pessoal aval iando as práticas de 

privacidade de outras empresas envolvidas em tal transação como parte da nossa decisão 

de prosseguir com uma transação. Também nos esforçamos em celebrar contratos com 

a(s) outra(s) empresa(s) envolvida(s) em tal transação de modo a garantir a proteção 

contínua da sua Informação Pessoal de acordo com as nossas políticas de privacidade.  
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9. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÃO PESSOAL 

Se permitido por lei, incluindo as Leis de Proteção de Dados aplicáveis, poderemos armazenar, 

consultar ou tratar a sua Informação Pessoal em ou a partir de qualquer local onde realizemos 

negócios e onde os nossos prestadores de serviços estejam localizados. A Informação Pessoal ao 

abrigo do RGPD ou do RGPD do Reino Unido será transferida para fora do EEE ou do Reino Unido 

apenas de acordo com os regulamentos aplicáveis da UE e do Reino Unido. Quaisquer 

transferências de Informação Pessoal entre entidades e/ou afiliadas da Organon serão regidas por 

um Contrato de Partilha de Dados Intragrupo. 

Transferências internacionais de Informação Pessoal ao abrigo do RGPD para "Países 

Terceiros” 

Caso a Informação Pessoal seja recolhida ou tratada por uma entidade da Organon sujeita ao 

RGPD ou ao RGPD do Reino Unido ou à lei suíça, qualquer transferência de tal informação para 

um destinatário num país fora do EEE ou que não o Reino Unido, que não tenha sido 

regulamentado para oferecer um nível de proteção de dados adequado, será realizada de acordo 

com os requisitos aplicáveis do RGPD.  

Avaliamos periodicamente as condições nos países onde estão localizados os destinatários da 

Informação Pessoal que poderemos transferir. Com base nestas avaliações, implementamos, 

juntamente com os possíveis destinatários da Informação Pessoal, medidas para garantir que um 

nível adequado de proteção está disponível para a Informação Pessoal transferida.  

Para quaisquer novas transferências de Informação Pessoal para terceiros, prestadores de 

serviços e processadores de dados, dispomos de mecanismos de transferência legalmente 

reconhecidos, tais como o módulo apropriado das Cláusulas Contratuais Padrão da UE (2021) ou 

os instrumentos correspondentes aprovados pelo Reino Unido, Suíça ou pelas autoridades sérvias. 

Em alternativa, podemos ocasionalmente basear-nos noutros mecanismos de transferência 

autorizados, tais como derrogações individuais nos termos do Art. 49 do RGPD.  

CEAP 

As práticas de privacidade da Organon, descritas nesta Política de Privacidade, estão em 

conformidade com o Sistema de Regras de Privacidade Transfronteiriças da CEAP. O SRPT da 

CEAP fornece um enquadramento para as organizações assegurarem a proteção das 

transferências de Informação Pessoal entre economias participantes da CEAP. Podem ser 

encontradas mais informações acerca do enquadramento da CEAP aqui. Pode clicar aqui para 

visualizar o nosso estado de certificação no SRPT da CEAP  

http://cbprs.org/
http://cbprs.org/
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
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10. AS SUAS OPÇÕES SOBRE COMO RECOLHEMOS OU UTILIZAMOS INFORMAÇÃO 

PESSOAL E A SUA CAPACIDADE DE ACEDER, RETIFICAR E APAGAR 

INFORMAÇÃO PESSOAL COMO CLIENTE 

Opções para limitar a recolha de Informação Pessoal ou a monitorização online  

Pode optar se pretende ou não fornecer-nos Informação Pessoal e quanta nos fornece.  

Pode limitar a recolha de Informação Pessoal que fazemos. Muitos dos nossos recursos online 

estão disponíveis para si sem exigir que tenha de introduzir qualquer Informação Pessoal num 

formulário ou campo de dados. Neste caso, apenas iremos recolher automaticamente determinada 

informação relacionada com o seu dispositivo e com a forma como acede ao nosso recurso. No 

entanto, se pretender utilizar serviços personalizados fornecidos pelos nossos recursos online, 

normalmente irá ser-lhe pedido que se identifique. 

Respeitamos as suas opções em relação às suas preferências de comunicação e também se optar 

por não receber as comunicações que solicitou anteriormente. Utilize a hiperligação para 

cancelamento fornecido nas nossas comunicações eletrónicas ou contactando-nos através do e-

mail: privacyoffice@organon.com.  

Limitações e opções em relação à monitorização 

Nós e os terceiros que fornecem conteúdos, funcionalidades ou serviços nos nossos recursos 

online recolhemos informação sobre si e/ou sobre o seu dispositivo utilizando cookies ou 

tecnologias de monitorização semelhantes na medida do necessário para garantir a qualidade e a 

segurança da sua experiência de utilizador. No entanto, tem opções em relação à utilização que 

fazemos de cookies e de outras tecnologias de monitorização utilizadas para lhe apresentar 

anúncios, analisar a utilização dos nossos recursos online ou monitorizar os seus hábitos de 

navegação em vários sites. Pode controlar a utilização que fazemos de determinadas tecnologias 

de monitorização, tais como cookies, através da maioria dos navegadores de Internet. 

Normalmente permitem-lhe limitar ou desativar a utilização de cookies em sites específicos. 

Quando acede aos nossos recursos online pela primeira vez, um banner pop-up irá permitir-lhe 

rejeitar ou personalizar a utilização de cookies e tecnologias de monitorização semelhantes que 

não são essenciais para garantir a qualidade e a segurança da sua experiência de utilizador . Para 

obter mais informação, consulte a nossa Política Global de Monitorização Online. Está disponível 

mais informação sobre cookies e tecnologias semelhantes e a forma de as controlar em 

• Iniciativa de Publicidade na Rede (Network Advertising Initiative) em: 

https://thenai.org/optout_nonppii.asp 

• Aliança Europeia para a Publicidade Digital Interativa (European Interactive Digital 

Advertising Alliance) em: https://youronlinechoices.eu/ 

Para obter mais informação sobre como desativar a monitorização para determinados navegadores 

de Internet e dispositivos móveis, visite http://allaboutdnt.com/.  

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://thenai.org/optout_nonppii.asp
https://youronlinechoices.eu/
http://allaboutdnt.com/
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Direitos disponíveis para todos os clientes evidentes na Política da Empresa 

Ao manter o nosso compromisso com a privacidade, proporcionamos a todos os clientes e a outros 

terceiros individuais cuja Informação Pessoal recolhemos e mantemos num formato estruturado 

identificável, tais como contas de utilizador ("Cliente"), várias opções em relação a esses dados. 

Para evitar dúvidas, esta Secção não se aplica aos colaboradores, subcontratados, acionistas, 

diretores, administradores e agentes ou a qualquer uma das nossas entidades .  

Quaisquer compromissos com os Clientes feitos nesta Secção estão sujeitos a quaisquer 

limitações impostas pelas leis locais aplicáveis e às seguintes restrições:  

Exceto quando proibido por lei, poderemos recusar o pedido de um Cliente se tal pedido:  

• nos impedir de cumprir uma lei ou obrigação ética, inclusive quando somos obrigados a 

divulgar Informação Pessoal como resposta a solicitações legais de autoridades públicas, 

inclusive para cumprir requisitos de segurança nacional ou das autoridades,  

• nos impedir de investigar, efetuar ou defender reivindicações jurídicas,  

• nos impedir de realizar contratos, administrar relações ou efetuar outras atividades 

comerciais permitidas e que foram realizadas tendo por base a informação sobre as 

pessoas em questão, e  

• resultar em divulgação de Informação Pessoal de um terceiro ou resultar em violação de 

um contrato ou em divulgação de segredos comerciais ou outra informação comercial 

exclusiva pertencente a nós ou a um terceiro.  

As opções para os Clientes acederem, retificarem e solicitarem o apagamento da sua Informação 

Pessoal descrita nesta Secção são adicionais a quaisquer Direitos do Titular dos Dados ou aos 

Direitos do Consumidor disponíveis ao abrigo das Leis de Proteção de Dados aplicáveis.  

Iremos tratar o seu pedido no decurso das nossas operações comerciais normais. Para obter mais 

informação, consulte como tratamos quaisquer questões e queixas. 

• Acesso à Informação Pessoal 

Iremos responder a qualquer pedido de informação de um Cliente sobre a Informação 

Pessoal recolhida sobre o mesmo através de uma entidade específica controlada por nós. 

Iremos informá-lo sobre as categorias de Informação Pessoal recolhidas no último ano ou 

fornecer informação específica num formato legível abrangendo este período.  

• Retificação de Informação Pessoal inexata 

Cumpriremos os pedidos do Cliente para retificar Informação Pessoal inexata que 

estejamos a utilizar ativamente, tal como informação de contacto ou informação de 

pagamento. Poderemos solicitar aos Clientes que suportem qualquer alegada inexatidão 

através de documentação independente. Quando tal opção for oferecida, também poderá 

atualizar a sua Informação Pessoal online ao modificar a informação que introduziu 

anteriormente em formulários ou campos de dados nos nossos sites.  
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• Apagamento de Informação Pessoal 

A Informação Pessoal deverá ser armazenada apenas enquanto for necessária para uma 

finalidade específica. Cumpriremos os pedidos do Cliente para apagar a sua Informação 

Pessoal de modo a que já não possa ser razoavelmente associada a um indivíduo 

identificável. Dependendo da natureza dos dados cujo apagamento é solicitado, poderemos 

ter de utilizar medidas adicionais para verificar a sua identidade e a sua autorização para 

eliminar os dados. Por motivos operacionais, a implementação de um pedido de 

apagamento pode ter que ser sincronizada com os ciclos de manutenção dos dados dos 

meios de armazenamento e fornecedores relevantes. Os Clientes devem estar cientes de 

que as Leis locais de Proteção de Dados impõem frequentemente restrições e exceções 

adicionais em relação aos pedidos de apagamento de dados do cliente.  

• Retirada do consentimento, solicitação para deixar de utilizar Informação Pessoal para 

marketing e tomada de decisões automatizada 

Cumprimos os pedidos do Cliente a solicitar que a sua Informação Pessoal não seja alvo de 

tratamento adicional nos casos em que 

• Tenha dado originalmente o seu consentimento para tal tratamento. Exemplos incluem o 

cancelamento da subscrição de newsletters ou deixar de participar em programas e 

atividades. 

• A Informação Pessoal recolhida sobre o mesmo é utilizada para comunicações de 

marketing direto, 

• A Informação Pessoal recolhida sobre o mesmo é utilizada para avaliar ou tomar decisões 

sobre o mesmo e (i) essas decisões têm o potencial de o afetar significativamente e (ii) são 

feitas exclusivamente por automação ou utilização de algoritmos.  

Pode encontrar a hiperligação para o site onde pode exercer os seus direitos de privacidade no 

seu respetivo país aqui.  

Tenha em atenção que, em alguns casos, tal como na escuta das redes sociais,  não somos o editor 

original da Informação Pessoal que podemos recolher. Iremos envidar o nosso melhor esforço para 

cumprir os seus direitos em relação ao que recolhemos, mas é da sua responsabilidade contactar 

a rede social ou o website para exercer os seus direitos em relação aos dados na medida do 

permitido pela lei local. 

• Ausência de retaliação pelo exercício dos direitos de privacidade  

Nunca iremos retaliar contra indivíduos que exerçam as suas opções ou os seus direitos individuais 

relativamente ao tratamento da sua Informação Pessoal. Não obstante, se não nos fornecer 

Informação Pessoal ou a autorização para a tratar, irá impedir-nos, em determinadas 

circunstâncias, de lhe fornecer determinados Produtos ou Serviços ou de o incluir em programas 

ou atividades. Sujeito às Leis de Proteção de Dados aplicáveis, também poderemos oferecer 

diferentes níveis de preços ou de bens ou serviços, dependendo das suas opções para nos permitir 

tratar determinados tipos de Informação Pessoal. O nosso objetivo é alertá-lo caso as suas opções 

em relação ao nosso tratamento de Informação Pessoal afetem a nossa capacidade de lhe fornecer 

Produtos ou Serviços. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Direitos adicionais disponíveis ao abrigo da lei local (RGPD, Califórnia) 

Caso seja recolhida ou tratada Informação Pessoal por uma entidade controlada pela Empresa 

sujeita ao RGPD, ao RGPD do Reino Unido ou à lei suíça, tem direitos individuais adicionais 

(Direitos do Titular dos Dados) para aceder e solicitar informação relacionada com a Informação 

Pessoal recolhida sobre si, e para controlar a utilização que fazemos de tal informação.  Pode 

encontrar informação na nossa página Privacidade do RGPD.  

Os consumidores residentes na Califórnia têm direitos específicos em relação à Informação 

Pessoal recolhida sobre os mesmos pelas empresas. Pode encontrar informação na nossa página 

Direitos de privacidade da Califórnia. 

11. PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS 

De modo geral, os nossos sites e recursos online não se destinam a crianças e os serviços online 

que oferecemos destinam-se a indivíduos com idade a partir dos 18 anos. Quando os pedidos de 

informação sobre um medicamento são permitidos por lei, os indivíduos que pedem informação 

sobre um medicamento, mesmo que indicado para utilização em crianças, devem ter uma idade 

igual ou superior a 18 anos, salvo se a lei permitir o contrário. 

Não recolhemos intencionalmente Informação Pessoal de crianças com idade inferior a 13 anos, 

nem de acordo com a lei local, sem obter o consentimento verificável dos pais antes da recolha. 

Se for pai/mãe ou tutor e achar que recolhemos informação sobre o seu filho ou a sua  filha, 

contacte o Gabinete de Privacidade Global para solicitar a eliminação através do e-mail 

privacyoffice@organon.com. 

Pontualmente, alguns dos nossos sites e outros recursos online poderão fornecer funcionalidades 

adicionais destinadas a crianças. Quando oferecermos essas funcionalidades, tomaremos medidas 

adequadas para assegurar que é obtido um consentimento parental passível de verificação antes 

de qualquer recolha, utilização ou divulgação de Informação Pessoal de crianças.  

12. DÚVIDAS E QUEIXAS 

Se tiver alguma dúvida ou preocupação em relação às nossas Práticas de Privacidade, não hesite 

em contactar-nos utilizando a informação de contacto definida na secção seguinte. Se tratarmos a 

sua Informação Pessoal, tem o direito de reclamar sobre a forma como tratamos a sua Informação 

Pessoal se estiver preocupado com o facto de não seguirmos as nossas políticas ou não 

respeitarmos os seus direitos de privacidade.  

Quem contactar no caso de preocupações e queixas relativas à privacidade? 

 

Se residir num país do EEE, contacte o responsável pela proteção de dados da empresa na UE 

através do e-mail euprivacydpo@organon.com.  

Se residir nos EUA ou em qualquer outro país fora do EEE, contacte o nosso Gabinete de 

Privacidade Global através do e-mail: privacyoffice@organon.com ou por correio para: Chief 

Privacy Officer, Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302.  Se tiver uma 

preocupação por resolver relativa a privacidade ou à utilização de dados, a que não tenhamos 

respondido satisfatoriamente, contacte (gratuitamente) o nosso provedor de resolução de disputas 

de terceiros, sediado nos EUA, em https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. 

https://www.organon.com/privacy/en/ccpa-notice/
mailto:euprivacydpo@organon.com
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
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Os funcionários e subcontratados têm de informar imediatamente o Gabinete de Privacidade Global, 

ou o Gestor de Práticas Comerciais designado para a sua área de negócio, sobre quaisquer 

questões, queixas ou preocupações relacionadas com as Práticas de Privacidade da nossa Empresa.  

Como tratamos quaisquer questões e queixas 

Iremos analisar e investigar todas as questões, queixas ou preocupações relacionadas com as 

nossas Práticas de Privacidade, quer sejam recebidas diretamente de colaboradores ou de outros 

indivíduos ou de terceiros, incluindo, entre outros, agentes de responsabilização, agências 

regulamentares e outras autoridades governamentais. Se nos estiver a contac tar para aceder, 

retificar ou nos pedir para apagar Informação Pessoal ou para exercer quaisquer outros direitos 

que possa ter ao abrigo das Leis de Proteção de Dados aplicáveis como titular dos dados ou 

consumidor, temos que verificar se o solicitante está autorizado a fazer tal pedido. Normalmente, 

tentamos encontrar o nome e/ou e-mail utilizado no seu pedido com a informação existente nos 

nossos registos e sistemas. Dependendo da natureza do seu pedido e dos requisitos adicionais 

estabelecidos pela lei local, poderemos ter de validar pontos de dados adicionais para alcançar o 

grau de certeza exigido por lei para dar seguimento ao seu pedido. O nosso objetivo é fornecer 

uma resposta por escrito no prazo de quarenta e cinco (45) dias a partir da receção da sua 

comunicação, ou antes, se exigido por lei. Informá-lo-emos se não conseguirmos concluir a nossa 

resposta no prazo de quarenta e cinco (45) dias e, se exigido pelas Leis de Proteção de Dados 

aplicáveis, iremos fornecer-lhe mais informação, tal como os motivos do atraso e quando 

esperamos ter a nossa resposta pronta, ou a razão pela qual que não conseguimos responder ao 

seu pedido e se tem outras opções para recorrer da nossa decisão. Poderemos aumentar o período 

de resposta original de quarenta e cinco (45) dias em até quarenta e cinco (45) dias adicionais. 

 

Direito de reclamar junto das Autoridades de Controlo ou procurar reparação legal 

Se o tratamento que fizermos da sua Informação Pessoal estiver sujeito ao RGPD, tem direitos 

específicos para procurar uma reparação governamental. 

Pode apresentar uma reclamação à Autoridade de Controlo competente local se considerar que as 

nossas Práticas de Privacidade ou o tratamento da sua reclamação violaram os seus direitos 

enquanto titular dos dados ao abrigo do RGPD. Pode encontrar uma lista das respetivas agências 

que atuam como Autoridades de Controlo e os seus endereços aqui: Os nossos membros | Comité 

Europeu para a Proteção de Dados (europa.eu).  

Também pode intentar uma ação para fazer valer os seus direitos como titular dos dados nos 

tribunais do país do EEE (i) onde reside ou (ii) onde a entidade responsável pela atividade de 

tratamento que deu origem à sua queixa tem o seu estabelecimento para fins do RGPD. Para evitar 

dúvidas, nada aqui deverá ser considerado um consentimento para jurisdição geral ou especial por 

qualquer entidade da Organon que não seja especificamente exigido pelo Art. 79.º do RGPD.  

O seu direito de apresentar uma reclamação ou de processar também está disponível se pretender 

exercer os seus direitos como beneficiário terceiro em relação à transferência da sua Inf ormação 

Pessoal através de Cláusulas Contratuais-Tipo. 

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
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13. DIVERSOS, ATUALIZAÇÕES 

Reservamo-nos o direito de modificar, adicionar ou remover partes do presente aviso a qualquer 

momento, publicando um aviso atualizado no nosso site em https://organon.com/privacy. 

Quaisquer alterações entrarão em vigor no momento da publicação, salvo indicação em contrário.  

14. DIREITOS DE PRIVACIDADE AO ABRIGO DO RGPD 

O RGPD estabelece um padrão elevado de responsabilidade para as partes que determinam os 

meios e finalidades de qualquer operação que envolva o tratamento de Informação Pessoal ou o 

tratamento de Informação Pessoal em seu nome. Entre outros aspetos, o RGPD proíbe o 

tratamento de Informação Pessoal sem autoridade legal específica (base legal). A seguir é 

apresentada uma visão geral das bases legais comummente utilizadas por nós.  

  

Base legal que autoriza o tratamento de Informação Pessoal 

• Consentimento  

Os nossos negócios sujeitos ao RGPD baseiam-se no consentimento dos titulares dos 

dados na maioria dos casos em que nos envolvemos diretamente com indivíduos, por 

exemplo, para recolher a sua informação de contacto ou para entrar em contacto para 

atividades de marketing, tais como o envio de materiais promocionais. O consentimento 

pode ser expresso explicitamente, por exemplo, selecionando uma caixa ou através de 

outros meios que nos indiquem claramente que o indivíduo nos pretende permitir tratar 

Informação Pessoal. Faremos o possível para deixar claro sempre que solicitarmos o seu 

consentimento e iremos documentar o seu consentimento nos nossos registos.  

Pode retirar o seu consentimento a qualquer momento contactando o gabinete de 

privacidade responsável pelo seu país de residência. O tratamento que realizamos da sua 

Informação Pessoal antes de nos informar sobre a retirada do seu consentimento não é 

afetado por essa retirada.  

O consentimento para o tratamento de dados confidenciais, tais como dados relac ionados 

com a saúde, deve ser específico e explícito. Faremos o possível para comunicar 

claramente a natureza do nosso pedido se lhe solicitarmos o consentimento para o 

tratamento de dados confidenciais.  

• Cumprimento de contratos 

O RGPD autoriza-nos a tratar Informação Pessoal na medida do necessário para elaborar 

ou cumprir um contrato consigo ou com terceiros que estejamos a celebrar a seu pedido. 

Casos típicos envolvem as nossas negociações com fornecedores e subcontratados, mas 

também o tratamento de determinada Informação Pessoal na nossa função como 

empregador, por exemplo, quando tratamos Informação Pessoal para pagar salários ou 

administrar benefícios. 

https://www.organon.com/privacy


 

19 
 

Propriedade da [Organon] 

• Cumprimento das obrigações legais 

Em muitos casos, várias leis e regulamentos, tais como os regulamentos fiscais ou as leis 

de imigração ou da segurança social, exigem que tratemos a Informação Pessoal de forma 

contínua. Também poderemos ser obrigados a comunicar determinados eventos 

relacionados com a eficácia ou segurança dos nossos Produtos ou Serviços às entidades 

regulamentares. Também poderemos ser obrigados a divulgar Informação Pessoal a 

autoridades governamentais e a terceiros no contexto de investigações e processos legais.  

• Interesses legítimos  

Em muitos casos, dispomos de autorização para tratar Informação Pessoal para alcançar 

os interesses legítimos da Empresa, por exemplo, quando desenvolvemos e expandimos 

os nossos negócios ou comercializamos os nossos Produtos ou Serviços. Utilizamos essa 

base legal para tratar Informação Pessoal também se for impraticável ou impossível obter 

o seu consentimento e não tivermos qualquer outra autorização legal para o tratamento da 

Informação Pessoal. Em cada caso, realizamos uma análise de modo a garantir que os 

interesses de privacidade dos indivíduos afetados são protegidos. Sempre que os nossos 

interesses legítimos representarem a base para o tratamento, terá direitos especiais como 

titular dos dados descritos abaixo. Nunca iremos tratar informação confidencial, tais como 

dados relacionados com a saúde, com base em interesses legítimos. 

• Outras bases legais 

O descrito acima é apenas uma visão geral das bases legais mais comuns invocadas por 

nós. Em particular na área da investigação científica e do direito do trabalho, as leis 

nacionais de cada Estado-Membro da UE oferecem autorizações legais adicionais para o 

tratamento de Informação Pessoal. 

Direitos individuais (Direitos do Titular dos Dados) 

• Direitos processuais  

Além das opções para os Clientes acederem e controlarem a utilização da sua Informação 

Pessoal, o RGPD fornece aos indivíduos direitos específicos relacionados com a sua 

Informação Pessoal, conhecidos como Direitos do Titular dos Dados. Se considera que 

estamos a tratar qualquer Informação Pessoal sobre si - independentemente de ser um 

Cliente ou não - pode exercer os direitos descritos abaixo utilizando este formulário ou os 

formulários na nossa página de contacto local disponível nos idiomas dos países do EEE 

onde temos negócios.  

Iremos responder ao seu pedido no prazo de um mês após a receção do seu pedido, quer 

seja cumprindo o seu pedido ou explicando o motivo pelo qual precisamos de mais tempo 

ou que poderemos não conseguir cumprir o seu pedido em parte ou na totalidade. 

Poderemos aumentar o tempo de resposta em até dois meses adic ionais. Como parte do 

nosso processo de resposta, teremos de verificar se o solicitante é o indivíduo cuja 

Informação Pessoal é objeto do seu pedido.  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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• Informação adicional e direitos de acesso  

Tem o direito de saber: 

❖ as fontes de Informação Pessoal sobre si recolhidas de terceiros; e  

❖ as categorias de terceiros com quem a sua Informação Pessoal foi partilhada;  

❖ se a sua Informação Pessoal foi ou não utilizada para a tomada de decisões 

automatizadas, incluindo a definição de perfis; e,  

❖ se a sua Informação Pessoal foi transferida para um destinatário num país fora 

do EEE que ainda não tem um nível de proteção de dados equivalente ao RGPD. 

Neste caso, iremos informá-lo sobre as nossas medidas para proteger a sua 

Informação Pessoal exportada. 

❖ Tem o direito de inspecionar cópias dos instrumentos (SCC ou outros documentos 

de transferência de dados) nos quais nos baseamos para regular a exportação de 

Informação Pessoal para destinatários em Países Terceiros. Iremos editar tais 

cópias de modo que a sua divulgação não possa comprometer os direitos de 

outras partes ou o nosso interesse de proteger informação de nossa propriedade 

ou confidencial ou segredos comerciais. 

• Direito de retificação  

Além das opções disponíveis para qualquer Cliente, cumpriremos todos os pedidos para 

retificar ou, se necessário, complementar a sua Informação Pessoal incorreta ou 

desatualizada. 

• Direito de apagamento  

Tem o direito de nos solicitar para apagar qualquer Informação Pessoal sobre si que 

estejamos a tratar. Em determinados casos, estamos autorizados a recusar tal pedido, por 

exemplo, se os dados em questão continuarem a ser necessários para as finalidades legais 

para as quais foram recolhidos ou se o apagamento desses dados infringir determinados 

direitos de outras partes. 

• Direito de limitar o tratamento 

Em determinados casos, por exemplo, enquanto estivermos a investigar a sua queixa de 

que estamos a tratar informação incorreta sobre si, ou se estivermos a tratar Informação 

Pessoal com base na prossecução de interesses legítimos e se opuser a tal tratamento, 

iremos limitar tal tratamento a seu pedido até concluirmos a nossa investigação.  

• Direito à portabilidade dos dados 

Mediante o seu pedido, iremos fornecer-lhe os conjuntos de dados que constituem a 

Informação Pessoal que estamos a tratar num formato estruturado legível por máquina para 

facilitar a sua transferência para outra parte designada por si.  
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• Direito de oposição a tratamento adicional 

Em casos específicos, tem o direito de se opor ao nosso tratamento legal de Informação 

Pessoal sobre si, se considerar que as suas circunstâncias pessoais são tais que o 

potencial dano resultante excede os nossos interesses legítimos no tratamento da sua 

informação. Estes incluem: 

❖ tratamento de Informação Pessoal com base na prossecução de interesses 

legítimos; ou 

❖ tratamento de Informação Pessoal sobre si para finalidades científicas, históricas 

ou estatísticas com base numa disposição legal que nos autoriza a fazê-lo sem o 

seu consentimento ou qualquer outra base legal  

Nestes casos, iremos interromper as nossas atividades de tratamento até determinarmos 

se podemos salvaguardar os seus interesses através de medidas adicionais para o proteger 

e informá-lo sobre as nossas descobertas antes de retomar as nossas atividades de 

tratamento.  

• Direito de objeção à utilização de Informação Pessoal para marketing direto 

Se a sua Informação Pessoal for utilizada por nós para marketing direto, poderá pedir-nos 

a qualquer momento para interromper a utilização da sua informação para essa finalidade, 

incluindo qualquer definição de perfis relacionada com tais atividades de marketing.  

• Direitos associados à tomada de decisões automatizadas 

Não iremos tomar decisões com base apenas em decisões automatizadas que tenham um 

impacto significativo para si, salvo se necessário para a celebração ou execução de um 

contrato consigo, ou quando tiver dado o seu consentimento específico. 

De modo a protegê-lo caso tomemos uma decisão baseada exclusivamente no tratamento 

automatizado da sua Informação Pessoal que tenha efeitos legais ou outros efeitos 

significativos para si, tem o direito: de obter intervenção humana, expressar o seu ponto de 

vista, obter uma explicação da decisão tomada após uma avaliação e contestar tal decisão.  
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15. GLOSSÁRIO DE TERMOS DE PRIVACIDADE 

 

Anonimização 

Alteração, truncamento, obliteração ou outra redação ou modificação da Informação Pessoal, de 

modo a impossibilitar a sua utilização para identificar, localizar ou contactar um indivíduo, 

isoladamente ou em combinação com outra informação. 

 

Empresa 

A Organon & Co., seus sucessores, subsidiárias e divisões globais, excluindo empreendimentos 

conjuntos de que a nossa Empresa faça parte. 

 

Desidentificação 

Remoção de identificadores pessoais diretos e indiretos, frequentemente preservando os dados de 

identificação originais separadamente. 

 

Lei Aplicável 

Todas as leis, regras, regulamentos e ordens de opinião aplicáveis com força de lei em qualquer 

país no qual a nossa Empresa opera ou no qual a Informação Pessoal é processada por ou em 

nome da nossa Empresa. Isto inclui todos os enquadramentos de privacidade no âmbito dos quais 

a nossa empresa foi aprovada ou certificada, incluindo as Regras de Privacidade Transfronteiriça 

(“RPT”) da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (“CEAP”) 

 

Informação Pessoal 

Quaisquer dados relacionados com um indivíduo identificado ou identificável, incluindo dados que 

identifiquem um indivíduo ou que possam ser usados para identificar, localizar, monitorizar ou 

contactar um indivíduo. A Informação Pessoal inclui informação diretamente identificável, tal como 

nome, número de identificação ou cargo único, e informação indiretamente identificável, tal como 

data de nascimento, número de telemóvel ou identificador de dispositivo de usar no corpo único, 

número de telefone, bem como dados codificados com chave, como endereços IP ou quaisquer 

atividades pessoais, comportamentos ou preferências que possam ser recolhidas para fornecer 

serviços ou produtos. 

 

Incidente de privacidade 

Uma violação desta Política, ou de uma lei da privacidade ou proteção de dados, e inclui um 

Incidente de Segurança. As determinações sobre se ocorreu um incidente de privacidade e se deve 

ser elevado a uma Violação de Dados Pessoais devem ser feitas pelo Gabinete de Privacidade 

Global, pela Gestão de Riscos de Tecnologia de Negócios (BTRM) e pelo Departamento Jurídico.  

 

Tratamento 

Realizar qualquer operação ou conjunto de operações sobre informação de pessoas, quer sejam 

ou não por meios automáticos, incluindo, mas não limitando à recolha, gravação, organização, 

armazenamento, acesso, adaptação, alterações, recuperação, consulta, utilização, avali ação, 

análise, comunicação, partilha, divulgação, disseminação, transmissão, disponibilização, 

alinhamento, combinação, bloqueio, eliminação, retificação ou destruição.  
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Violação de Dados Pessoais 

Uma violação de segurança que resulta na destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, 

divulgação não autorizada ou acesso a Informação Pessoal ou à crença razoável da nossa 

Empresa sobre as mesmas. O acesso à Informação Pessoal por ou em nome da nossa Empresa, 

sem a intenção de violar esta Política, não constitui uma Violação de Dados Pessoais, desde que 

a Informação Pessoal acedida seja ainda usada e divulgada apenas como permitido por esta 

Política. 

 

Incidente de segurança 

Um incidente de segurança da informação é constituído por um ou mais  eventos de segurança da 

informação indesejados ou inesperados que possam comprometer a segurança da informação e 

enfraquecer ou prejudicar as operações de negócios. 

 

Informação Confidencial 

Qualquer tipo de informação sobre as pessoas que aporta um risco inerente de potencial dano a 

indivíduos, incluindo informação definida por lei como confidencial, incluindo, mas não limitada à 

informação relacionada com a saúde, genética, biométrica, raça, etnicidade, religião, opiniões 

políticas, filosóficas ou crenças, registo criminal, informação de geolocalização precisa, números 

de contas bancárias ou outras contas financeiras, números de identificação emitidos pelo governo, 

crianças menores, vida sexual, orientação sexual, afiliação em sindicato, seguros, segurança  social 

e outros benefícios do empregador ou emitidos pelo governo. 


