
 

 

 

Política de Privacidade 

A privacidade dos dados é importante para nós. Na Werfen temos consciência da 

importância de proteger os seus dados pessoais e estamos empenhados em realizar o 

respetivo tratamento de forma responsável e em conformidade com as leis aplicáveis. 

A presente Política de Privacidade visa descrever como nós, a Werfen Portugal Lda. 

(adiante designada por "Werfen" ou "nós"), uma empresa portuguesa com o número de 

identificação fiscal 501086110, sedeada no Edifício Ramazzotti, Av. do Forte 6, 2790-072, 

Carnaxide, Portugal, tratamos as suas informações pessoais ("Dados") na qualidade de 

responsável pelo tratamento, determinando os meios e/ou as finalidades do respetivo 

tratamento. 

A presente Política de Privacidade pode ser ocasionalmente atualizada por nós. Quando tal 

acontecer, as alterações entrarão imediatamente em vigor após a publicação da Política de 

Privacidade revista no Site. Como tal, recomendamos que verifique a presente Política de 

Privacidade com regularidade. 

A presente Política de Privacidade foi atualizada pela última vez a14/07/2021. 

 

Âmbito da nossa Política de Privacidade 

A nossa Política de Privacidade aplica-se a todos os Dados que são por nós recolhidos, 

utilizados, partilhados ou tratados através do sítio web https://eventos.aymon.es/pt-

br/hemostase/ (o “Web”), uma plataforma em linha para o registo, gestão e organização de 

eventos virtuais. 

 

Informações fornecidas por si 

Na qualidade de indivíduo, reunimos os Dados que lhe dizem respeito como abaixo 

discriminado: 

• Informações que recolhemos automaticamente: 

Alguns Dados podem ser recolhidos automaticamente quando visita Web. Os 

Dados recolhidos desta forma podem incluir: informações sobre o seu endereço IP, 

tipo de browser, informações de registo e estatísticas medições de desempenho.  

• Informações fornecidas por si: 

Também podemos obter os seus Dados directamente de si quando se registar no 

Website para um evento. Os Dados recolhidos desta forma podem incluir 

informações de identificação, tais como o seu nome, apelido, número de telemóvel 

e endereço electrónico, e informações profissionais, tais como o centro ou empresa 

para a qual trabalha, a sua especialidade clínica, o seu cargo, morada, cidade, 

província, código postal, número de telefone. 

 

Como utilizamos as suas informações e fundamento jurídico para o tratamento 

Tratamos os seus Dados para as finalidades abaixo indicadas, com base nos seguintes 

fundamentos jurídicos: 

• Para cumprir as nossas obrigações contratuais ou para tomar medidas para 

celebrar um contrato consigo: 

o Para gerir a plataforma de registo de eventos em linha e gestão do registo 

de participantes. 
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• Para promover os interesses legítimos da Werfen em atividades comerciais, tais 

como as abaixo especificadas, e porque esse tratamento não tem um impacto 

indevido nos seus interesses, direitos e liberdades:  

o Para responder aos seus pedidos de informação ou assistência. 

o Controlo do chat durante o evento. 

o Emissão de certificados de presença. 

o Preparar e enviar questionários de satisfação uma vez terminado o evento 

para o qual se tenha registado. 

o Gerir, operar e proteger o Web e melhorar a sua experiência e torná-lo mais 

seguro, bem como realizar as tarefas administrativas e de manutenção 

adequadas. 

• Para cumprir as obrigações de conformidade legal, requisitos regulamentares 

e responder a ações judiciais: 

o Tratar os seus Dados em conformidade com as disposições dos 

regulamentos aplicáveis. 

o Para a afirmação, exercício ou defesa de reivindicações.  

o Em determinadas circunstâncias, quando acreditamos que a utilização ou 

divulgação dos seus Dados é apropriada para proteger os direitos,  

segurança e propriedade da Werfen ou outros (por exemplo, quando a 

divulgação é exigida em resposta a um pedido legal das autoridades de 

aplicação da lei). 

• Precisamos do seu consentimento 

o Para o manter informado sobre novos desenvolvimentos científico-clínicos 

em hemostasia. 

o Para o manter informado sobre as soluções que a Werfen oferece para a 

sua especialidade (HIT, PTT, ACODs, hemofilia, etc.). 

Se desejar deixar de receber tais comunicações, pode cancelar a qualquer 

momento, seguindo as instruções incluídas nos nossos mailings ou 

contactando-nos directamente (ver "Como contactar-nos"). 

Não utilizaremos os seus Dados para qualquer outra finalidade incompatível com as 

finalidades acima indicadas, salvo se for autorizado por si ou se for necessário para 

cumprirmos uma obrigação legal, para resolver litígios e/ou para evitar problemas de 

segurança ou abuso. 

 

Durante quanto tempo conserva a Werfen os seus Dados? 

Não conservaremos os seus Dados por mais tempo do que o legalmente permitido e 

necessário para as respetivas finalidades de tratamento. No entanto, é importante não 

esquecer que o prazo de conservação depende do tipo de Dados, das finalidades do 

tratamento e da lei aplicável e, portanto, varia de acordo com a utilização. 

Findo este prazo, alguns regulamentos obrigam-nos a conservar esses dados por um prazo 

mais alargado, especialmente para lidar com possíveis reclamações ou cumprir obrigações 

legais. Durante este tempo, manteremos os seus Dados bloqueados apenas para cumprir 

estes objetivos. 

 

 

 



 

 

 

Com quem podemos partilhar os seus Dados 

• Fornecedores de serviços: 

o Quando recorremos a outros fornecedores de serviços que trabalham em 

nosso nome, estes fornecedores de serviços são obrigados a utilizar os 

seus Dados exclusivamente para prestar os serviços solicitados por nós ou 

de acordo com as nossas instruções. 

• Divulgações: 

o Podemos divulgar os seus Dados se acreditarmos de boa-fé que tal 

divulgação é necessária para prossecução dos nossos legítimos interesses 

ou é prudente tendo em conta as nossas obrigações nos termos da lei 

aplicável: 

▪ Em resposta a uma citação ou inquérito semelhante, uma ordem 

judicial ou outro pedido por parte de serviços responsáveis pela 

aplicação da lei ou da administração pública. 

▪ Para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num 

processo judicial ou devido a outras exigências legais.  

▪ Em ligação com esforços para investigar, prevenir ou tomar outras 

medidas relativas a atividades ilegais, suspeita de fraude ou outros 

atos ilícitos. 

▪ Para proteger e defender os direitos, a propriedade ou a segurança 

da Werfen, dos nossos funcionários ou de terceiros. 

▪ Para investigar ou ajudar a prevenir qualquer violação ou potencial 

violação da lei o da presente Política de Privacidade. 

Nós e os nossos fornecedores de serviços podemos desenvolver a nossa atividade em várias 

partes do mundo. Consequentemente, nós e os nossos fornecedores de serviços podemos 

transferir Dados para países fora do seu país de residência. 

Tomamos medidas para assegurar que os seus Dados beneficiam de um nível de proteção 

adequado nos países em que realizamos o respetivo tratamento. Se o tratamento por nós 

realizado estiver sujeito a qualquer regulamento de proteção de dados da UE e os seus Dados 

forem transferidos da UE para um fornecedor de serviços para tratamento em qualquer país 

fora da UE que não seja considerado como fornecendo um nível adequado de proteção dos 

Dados, prevemos garantias adequadas através da utilização das cláusulas-tipo de proteção de 

dados adotadas pela Comissão Europeia ou qualquer outra garantia adequada, conforme 

previsto nos regulamentos de proteção de dados aplicáveis.  

Pode contactar-nos através dos dados indicados na secção "Como contactar-nos" para mais 

informações sobre a transferência internacional de dados. 

 

Os seus direitos 

Pode exercer os seguintes direitos em relação aos seus Dados: 

• Solicitar uma cópia dos seus Dados.  

• Solicitar a limitação do tratamento dos seus Dados. 

• Solicitar a atualização dos seus Dados ou retificação de quaisquer Dados que 

considere estarem incorretos ou incompletos. 

• Solicitar o apagamento dos seus Dados (o "direito a ser esquecido").  



 

 

 

• Retirar o seu consentimento, em qualquer momento com efeitos futuros, para o 

tratamento dos seus Dados por nós (na medida em que tal tratamento se baseie 

nos fundamentos jurídicos do seu consentimento). 

• Opor-se ao tratamento dos seus Dados por nós. 

• Solicitar a transferência dos seus Dados para si ou para outro responsável pelo 

tratamento (o direito de "portabilidade dos dados"). 

Pode contactar-nos se tiver qualquer preocupação ou reclamação relativa às nossas 

práticas de privacidade ou para exercer qualquer um dos direitos acima mencionados 

utilizando as informações indicadas na secção "Como contactar-nos" abaixo. 

Para sua proteção, só implementaremos pedidos relativos aos Dados depois de 

termos verificado a sua identidade de forma satisfatória, tendo em consideração a 

natureza do seu pedido. 

Sempre que, na sua opinião, o tratamento dos seus Dados envolver uma violação dos 

requisitos legais ou se não estiver satisfeito com a forma como tratámos os seus Dados ou 

com o tratamento de qualquer questão ou pedido em matéria de privacidade que nos tenha 

apresentado, tem o direito de apresentar uma reclamação às autoridades locais 

responsáveis pela proteção de dados. Para mais informações, pode consultar a lista das 

diferentes Autoridades Europeias para a Proteção de Dados, clicando aqui. 

 

Como protegemos a sua informação 

Valorizamos a confiança que deposita em nós e temos consciência de como é importante 

proteger e gerir os seus Dados. Utilizamos medidas técnicas e organizativas 

comercialmente razoáveis para proteger os seus Dados contra destruição, perda e 

alteração acidentais ou ilícitas e a divulgação ou o acesso não autorizados e contra todas 

as outras formas de tratamento ilícitas. 

No caso de, apesar das precauções em vigor, ocorrer um incidente de segurança que 

possa constituir um risco para os seus Dados, informaremos as partes afectadas o mais 

rapidamente possível, bem como as autoridades competentes sempre que necessário. 

 

Crianças 

O Site não é dirigido a crianças com idade inferior a 18 anos. Não recolhemos nem 

solicitamos Dados de crianças e exigimos que não nos forneçam os seus Dados. Se 

tivermos conhecimento de que recolhemos Dados de um menor, eliminaremos tais Dados o 

mais rapidamente possível. 

 

Como contactar-nos 

A Werfen nomeou um encarregado da proteção de dados (DPO por suas siglas em inglés) 

para garantir o cumprimento dos requisitos legais do regulamento relativo à proteção de 

dados. Além disso, a Werfen nomeou também um DPO local (representante do DPO) em 

cada empresa europeia da Werfen. 

O DPO global da Werfen pode ser contactado através do endereço de email 

DPO@werfen.com ou por via postal para Werfenlife, S.A., Plaza Europa, 21-23, 08908, 

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanha. O seu DPO local  pode ser contactado 

através do endereço de email DPO-pt@werfen.com ou por via postal para Edifício 

Ramazzotti, Av. do Forte 6, 2790-072, Carnaxide, Portugal. 
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