
 
 

 Declaração de Privacidade 

  

Bayer Portugal, Lda.(doravante "nos", "nosso" e "nós), na qualidade de responsável pelo tratamento, deseja fornecer-
lhe informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais. 

Finalidade do tratamento e categorias de dados pessoais 

Processaremos os seguintes dados pessoais para o(s) seguinte(s) propósito(s): 

Organização do evento 
Os seguintes dados pessoais serão coletados para que possa participar no evento 

• Nome e sobrenome 
• Endereço de e-mail 

Validar o registo como profissional de saúde num evento promocional 
Os seguintes dados pessoais serão coletados para validar a sua participação enquanto profissional de saúde 

• Número da ordem 
 

Transferência de dados pessoais para terceiros 

Para o tratamento dos seus dados pessoais, recorreremos, por vezes, a prestadores de serviços especializados. Esses 
prestadores de serviços são criteriosamente selecionados e monitorizados regularmente por nós. De acordo com os 
respetivos contratos de tratamento de dados, os prestadores de serviços tratarão os seus dados pessoais de acordo com 
as nossas instruções e em estrito cumprimento das nossas diretrizes. 

Prazo de conservação 

Os seus dados pessoais serão armazenados por 12 meses. 

Fundamento jurídico para o tratamento dos seus dados pessoais 

Finalidade  Base Legal Explicação  

Fornecimento 
de dados 
pessoais 
necessários 

Consequências do 
não fornecimento 
de dados pessoais  

Organização 
do evento 

Interesse 
legítimo 
[alínea f) do 
n.º 1 do Art. 
6.º do RGPD] 

A Bayer tem um interesse legítimo em 
processar as informações de contato dos 
titulares dos dados para poder comunicar com 
o titular dos dados no que diz respeito à 
publicidade de produtos e à organização de 
eventos. Não é evidente nenhum interesse 
superior do titular dos dados, uma vez que 
espera que o seu pedido (inscrição no evento) 
seja respondido ou antecipa ser contactado na 
sua função. 

Sim 

Não poderá 
participar no 
evento sem 
registro prévio. 



Validar o 
registo 
como 
profissional 
de saúde 
num evento 
promocional 

Cumprimento 
de obrigação 
jurídica 
[alínea c) do 
n.º 1 do Art. 
6.º do RGPD] 

O evento é dedicado apenas aos profissionais 
de saúde, pelo que teremos de validar o seu 
número de ordem para confirmar a sua 
situação profissional. 

Sim 

Não nos será 
possível validar 
que é profissional 
de saúde e, 
consequentemente, 
não conseguiremos 
proceder ao seu 
registo como tal. 

Informações sobre os seus direitos 

Os seguintes direitos estão em geral disponíveis de acordo com as legislações de privacidade de dados aplicáveis: 

• direito de informação sobre os seus dados pessoais conservados por nós; 
• direito de solicitar a correção, a eliminação ou o tratamento restrito dos seus dados pessoais; 
• direito de se opor ao tratamento por motivos do nosso interesse legítimo, interesse público ou elaboração de 

perfil, exceto se nos for possível provar que existem motivos imperiosos e justificados que se sobrepõem aos 
seus interesses, direitos e liberdades ou que tal tratamento é efetuado por motivos de reivindicação, exercício 
ou defesa de ações legais; 

• direito de portabilidade dos dados; 
• direito de apresentar reclamação a uma autoridade de proteção de dados; 
• pode, em qualquer momento com efeito futuro, retirar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados 

pessoais. 

Para mais informações, consulte os capítulos acima que descrevem o tratamento de dados pessoais com base no seu 
consentimento. Se quiser exercer seus direitos, encaminhe seu pedido via formulário de 
contato (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy) ou para nosso escritório de proteção de dados da empresa 
indicado abaixo. 

Contacto 

Para qualquer dúvida que você possa ter com relação à privacidade de dados, envie sua solicitação para 
data.privacy@bayer.com ou entre em contato com o diretor de proteção de dados da empresa no seguinte endereço: 

Data Privacy Officer 
Bayer Portugal Lda. 

Rua da Quinta do Pinheiro 5 Apartado 666  
2791-901 Carnaxide 

Portugal 

  

  

Última atualização: 18.01.2022 

 

mailto:data.privacy@bayer.com?subject=Data%20Subject%20Request

