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DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DA INCYTE  
CONTACTOS COMERCIAIS DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE (HCP) E INSTITUCIONAIS OU DE FARMÁCIAS 
UNIÃO EUROPEIA 

Usamos  esta  Declaração  de  Privacidade  para  informar  que  dados  pessoais  recolhemos  de  si  e  o  que 
fazemos  com  os  mesmos  enquanto  HCP  ou  contacto  comercial  que  interage  connosco,  (incluindo 
contactos informais ) como parte de uma atividade de pesquisa farmacêutica da Incyte, como parte de 
uma relação de consultoria ou como parte da obrigação da Incyte de reportar informações de segurança 
a várias entidades reguladoras. 
 
Quando recolhemos os seus dados pessoais: 
 Adotamos  ou  exigimos  medidas  técnicas,  físicas  e  organizacionais  apropriadas  (como 

autenticação de palavra‐passe multifatorial, encriptação, restrição de acesso, etc.) para proteger 
os seus dados pessoais contra o uso indevido ou alteração, perda ou acesso não autorizado; 

 Recolhemos e usamos os seus dados pessoais apenas para os fins para os quais os recolhemos; 
 Recolhemos apenas os dados pessoais de que precisamos; e 
 Mantemos os seus dados pessoais atualizados e garantimos que sejam precisos.  

 
Esta Declaração de Privacidade foi alterada a 11 de setembro de 2020. 
 
 

Que dados pessoais recolhemos e usamos e por quanto tempo são 
armazenados? 

 
1. Contactos Comerciais de Profissionais de Saúde  
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:  

o O seu nome, dados de contacto empresariais e habilitações profissionais (fontes: fontes 
públicas, como sítios da internet ou através de terceiros que nos fornecem dados, como 
IQVIA/IMS/Veeva); 

o Informação  específica  das  nossas  interações  profissionais,  como  notas  de  consultas 
(fonte: proveniente diretamente de si); 

o O agendamento de reuniões consigo (fonte: diretamente de si ou do seu empregador ou 
local de negócios); 

o Informação  relevante  para  os  seus  interesses  profissionais,  como  informação 
promocional,  clínica  e  de  formação  (fonte:  proveniente  diretamente  de  si  ou  de  um 
prestador de serviços); e 

o O seu envolvimento potencial ou real nos nossos programas de desenvolvimento clínico 
(fonte:  proveniente  diretamente  de  si;  dos  nossos  registos  de  ensaios  clínicos;  ou  de 
fontes  públicas,  como  publicações  científicas  e  médicas,  de  registos  nacionais  e  da 
Internet). 

 Recolhemos estes dados pessoais para: 
o Agendar reuniões consigo; 
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o Determinar o seu interesse em receber informações relacionadas com os produtos Incyte; 
o Fornecer  informação relevante para os seus  interesses profissionais, como  informação 

promocional, clínica e de formação;  
o Iniciar ou acompanhar programas de desenvolvimento clínico; e 
o Cumprir obrigações de reporte ,voluntárias ou regulatórias, por razões de transparência 

ou outras obrigações regulatórias. 
 Recolhemos e usamos estes dados pessoais, conforme necessário, com base no nosso interesse 

legítimo  como  fabricante  de  medicamentos  ou  com  base  no  seu  consentimento.  Quando 
aplicável, também recolhemos e usamos estes dados pessoais quando necessário, com base nas 
nossas  obrigações  regulatórias  de  reporte  por  razões  de  transparência  ou  outros  requisitos 
regulatórios. 

 Mantemos e usamos as suas informações pelo tempo necessário para a gestão da nossa relação, 
mas para efeitos do histórico das nossas  interações, por não mais de  três anos após o último 
contacto consigo,    salvo de nos  solicitar para eliminar os  seus dados antes dessa data ou      se 
exigido no âmbito de obrigações de reporte por razões de transparência ou outras obrigações 
regulatórias.  
 

2. Investigadores e  Funcionários de Investigação 
 Recolhemos e usamos os seguintes dados:  

o O  seu  nome,  dados  de  contacto  empresariais  e  habilitações  profissionais  e  interesses 
(fonte:  terceiros  que  nos  fornecem  dados,  como  IQVIA/IMS/Veeva  ou  CRO  ou 
diretamente de si ou do seu empregador); 

o Informação  específica  das  nossas  interações  profissionais,  como  notas  de  consultas 
(fonte: proveniente diretamente de si); e 

o O agendamento de reuniões consigo, (fonte: proveniente diretamente de si). 
 Recolhemos estes dados pessoais para: 

o Coordenar o seu envolvimento numa investigação patrocinada pela Incyte para entrar em 
contacto  consigo,  celebrar  um  contrato  consigo,  fornecer  informações  sobre  a 
investigação e agendar reuniões e compromissos consigo; 

o Cumprir as obrigações legais da Incyte na sua condução da investigação; e, 
o Cumprir obrigações de reporte, voluntárias ou regulatórias, por razões de transparência , 

quando aplicável. 
 Recolhemos  e  usamos  os  seus  dados  pessoais  (1)  conforme  necessário,  com  base  no  nosso 

interesse  legítimo  como  fabricante  de  medicamentos  no  desenvolvimento  de  novos 
medicamentos; (2) com base nas obrigações legais da Incyte de acordo com as leis aplicáveis; (3) 
na execução de um contrato com a Incyte; e/ou (4) com base no seu consentimento. 

 Mantemos e usamos as suas informações pelo tempo necessário para a gestão da nossa relação 
comercial, mas não mais de trinta anos após a conclusão da investigação, conforme necessário 
para cumprir as obrigações legais ou regulatórias.  

 
3. Reporte de efeitos adversos/situações especiais/reclamações sobre produtos 
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:  

o O  seu  nome,  detalhes  de  contacto  comercial,  credenciais  e  empregador  (fonte: 
diretamente de si ou de um dos seus pacientes ou prestador de cuidados). 

 Recolhemos estes dados pessoais para: 
o Entender a segurança e eficácia dos medicamentos ou produtos de estudo da Incyte no 

mercado; e 
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o Cumprir  as  obrigações  legais  da  Incyte  na  condução  de  investigações  ou  fabrico  e 
distribuição de um produto comercializado para reportar reclamações de segurança e de 
produtos. 

 Recolhemos e usamos estes dados pessoais com base nas obrigações legais da Incyte  nos termos 
das leis aplicáveis. 

 Mantemos  e  usamos  as  suas  informações  pelo  tempo  necessário  para  cumprir  as  obrigações 
legais da Incyte de acordo com as leis aplicáveis, mas não mais de trinta anos após a conclusão da 
investigação ou após  a  vida útil  do produto,  conforme necessário para  cumprir  as obrigações 
legais ou regulatórias. 

  
4. Solicitadores de informações médicas 
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:  

o O  seu  nome,  detalhes  de  contacto  comercial,  credenciais  e  empregador  (fonte: 
diretamente de si); e 

o Recolhemos  estes  dados  pessoais  para  responder  a  perguntas  não  solicitadas 
relacionadas  com  produtos  ou  estudos  da  Incyte  ou  informações  relacionadas  com  o 
estado da doença. 

 Recolhemos e usamos estes dados pessoais conforme necessário, com base no nosso interesse 
legítimo  como  fabricante  de  medicamentos  para  apoiar  o  desenvolvimento  de  novos 
medicamentos e o uso de medicamentos aprovados. 

 Mantemos  e  usamos  as  suas  informações  pelo  tempo  necessário  para  cumprir  as  obrigações 
legais da Incyte de acordo com as leis aplicáveis, mas não mais de trinta anos após o final da vida 
útil  do  produto  comercializado,  conforme  necessário  para  cumprir  as  obrigações  legais  ou 
regulatórias. 

 
5. Consultores 
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:  

o O  seu  nome,  detalhes  de  contacto  comercial,  educação,  experiência  profissional, 
habilitações, licenças, foto e identificadores nacionais, como número de segurança social 
ou  número  de  contribuinte  (fonte:  terceiros  que  nos  fornecem  dados  como 
IQVIA/IMS/Veeva, diretamente de si ou de fontes públicas como publicações científicas e 
médicas, registos nacionais e Internet); 

o Informações específicas relacionada com as nossas interações profissionais, , tais como 
reuniões, notas de reuniões e gravações de áudio ou vídeo (fonte: diretamente de si); 

o Pagamento e/ou dados bancários; e 
o Outros  detalhes  necessários  para  cumprir  com  obrigações  de  reporte,  voluntárias  ou 

regulatórias, por razões de transparência  
 Decisões individuais automatizadas: A Incyte usa um processo automatizado para determinar os 

valores    de  pagamento  aplicáveis  para  atividades  de  consultoria  de  acordo  com  as  suas 
habilitações  e  experiência  profissional.  Este  processo  é  conduzido  para  celebrar  um  contrato 
consigo com valores que provavelmente serão consideradas como valor justo de mercado para 
fins de conformidade. Tem o direito de (1) solicitar a intervenção de um representante da Incyte 
neste processo;  (2)  expressar o  seu ponto de vista em relação ao  resultado; e  (3)  contestar a 
decisão. Pode comunicar com o contacto da Incyte para executar uma destas ações ou entrar em 
contacto com o Encarregado da Proteção de Dados da Incyte, conforme indicado abaixo. 
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 Recolhemos e usamos os seus dados pessoais (1) na execução de um contrato com a Incyte; (2) 
com  base  nas  obrigações  legais  da  Incyte  de  acordo  com  as  leis  aplicáveis;  e  (3)  para 
procedimentos legais, investigações e perguntas das autoridades competentes. 

 Mantemos e usamos as suas informações pelo tempo necessário para a gestão desta relação, mas 
não mais de três anos após o último contacto consigo, a menos que nos peça para eliminar os 
seus  dados  pessoais  antes  dessa  data  ou    se  exigido  para  efeitos  de  reporte  por  razões  de 
transparência .  

 
6. Contactos comerciais em instituições ou farmácias 
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:  

o O seu nome e dados de contacto empresariais (fonte: terceiros que nos fornecem dados 
, como IQVIA/IMS/Veeva ou diretamente de si); e  

o Informação específica relacionada com as nossas interações profissionais, como reuniões 
e notas de reuniões (fonte: proveniente diretamente de si). 

 Recolhemos e usamos os seus dados pessoais (1) na execução de um contrato com a Incyte; (2) 
com  base  nas  obrigações  legais  da  Incyte  de  acordo  com  as  leis  aplicáveis;  e  (3)  para 
procedimentos legais, investigações e perguntas das autoridades competentes. 

 Mantemos e usamos as suas informações pelo tempo necessário para a gestão da nossa relação 
comercial, mas não mais do que três anos após o último contacto consigo, a não ser que nos 
solicite que eliminemos os seus dados pessoais antes dessa data.  
 

 

Precisa de nos facultar os seus dados pessoais? 
 
Em certos casos, é necessário que nos forneça os seus dados pessoais para que a Incyte cumpra obrigações 
regulatórias  ou  legais  ou  quando  for  necessário  para  celebrarmos  um  contrato  consigo.  Em  todos  os 
outros casos, não é obrigado a fornecer‐nos dados pessoais. 
 
 

Com quem partilhamos os seus dados pessoais? 
 
Os seus dados pessoais são partilhados pela Incyte com:  
 
 Outras  empresas  pertencentes  ao  Grupo  Incyte  a  nível  mundial,  independentemente  da  sua 

localização  (uma  lista  de  todas  as  empresas  Incyte  disponível  em: 
http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx ); 
 

 Consultores externos, prestadores de serviços, empresas parceiras contratadas por ou em nome 
da Incyte ou das suas afiliadas, independentemente da sua localização;  

 
 Conselhos de profissionais de saúde e autoridades, independentemente da sua localização; 

 
 Agências governamentais, reguladores ou autoridades públicas, mas apenas quando o exigirem. 

Em alguns casos, estas agências governamentais podem tornar os seus dados pessoais públicos, 
de acordo com as leis ou diretrizes aplicáveis; 
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 Publicamente, online, como parte de divulgações voluntárias de transparência; e 
 

 Quando exigido por política institucional ou entidade governamental, ao seu empregador. 
 
 

Onde são utilizados ou armazenados os seus dados pessoais? 
 
Transferiremos os seus dados pessoais para outros países fora do Espaço Económico Europeu. Os seus 
dados pessoais são transferidos: 
 

1.  Para a Suíça e Japão: A Suíça e o Japão são considerados como assegurando um nível de 
proteção  adequado  (para  obter  mais  detalhes,  consulte  aqui  http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).  
 
2.  Para  países  em  que  as  normas  de  proteção  de  dados  não  foram  consideradas  como 
assegurando  um  nível  de  proteção  adequado  pela  União  Europeia:  estes  países  incluem  os 
Estados  Unidos,  o  Reino  Unido,  a  Índia  e  a  China.  Nestes  casos,  garantiremos  que  todos  os 
destinatários dos seus dados pessoais estejam vinculados por contrato às normas europeias de 
proteção de dados. 
 
 

Quais são os seus direitos? 
 
Dispõe de vários direitos aplicáveis no âmbito do  uso dos seus dados pessoais pela Incyte. A possibilidade 
de exercício de alguns destes direitos depende da nossa base  legal para o tratamento dos seus dados 
pessoais e o exercício dos seus direitos pode estar sujeito a determinadas condições e restrições. Pode 
ter o direito de: 
 
 obter  acesso  aos  seus  dados  pessoais,  juntamente  com  informações  sobre  como  e  com  que 

finalidade esses dados pessoais são tratados; 
 retificar dados pessoais imprecisos (incluindo o direito de completar dados pessoais incompletos);  
 apagar os seus dados pessoais em circunstâncias limitadas, quando já não forem necessários em 

relação às finalidades para os quais foram recolhidos ou tratados ou quando se opuser ou retirar 
o seu consentimento. Este direito também pode ser aplicado quando o tratamento for ilegal;  

 obter a limitação do tratamento dos seus dados pessoais quando:  
o a exatidão dos dados pessoais for contestada; 
o o tratamento for ilegal, mas se opuser ao apagamento dos dados pessoais; 
o já não precisarmos dos dados pessoais para as finalidades para as quais foram recolhidos, 

mas forem necessários para declaração, exercício ou defesa de um direito num  processo 
judicial; 

 opor‐se ao tratamento que justificamos com base num interesse legítimo; 
 opor‐se a decisões baseadas unicamente no tratamento automatizado (na medida em que sejam 

tomadas);  
 obter uma cópia dos seus dados pessoais num formato estruturado, de uso corrente e de leitura 

automática ou de transferir uma cópia a outro responsável pelo tratamento; 
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 obter mais  informações  sobre  as  garantias  aplicáveis    aos  seus  dados  pessoais  no  âmbito  da 
transferência para fora do EEE (se relevante); ou, 

 apresentar uma reclamação à autoridade de proteção/supervisão de dados mencionada abaixo. 
 

Podemos solicitar informações adicionais para confirmar a sua identidade e por razões de segurança antes 
de processar a sua solicitação.  

 
 

Quem pode contactar para obter mais informações sobre os seus 
direitos? 

 
Responsável  pelo  Tratamento  de  Dados:  A  entidade  que  determina  porquê  e  como  os  seus  dados 
pessoais são tratados é denominada de Responsável pelo Tratamento. O Responsável pelo Tratamento 
dos seus dados pessoais é a organização ou afiliada da Incyte listada abaixo, dependendo da nossa relação 
consigo.  Para  organizações  ou  afiliadas  da  Incyte  localizadas  fora  do  EEE,  a  Incyte  nomeou  a  Incyte 
Biosciences, B.V. como o seu representante legal. 
 
 Contactos comerciais de profissionais de saúde: a afiliada da Incyte em que está localizado ou 

que serve a área em que está localizado ou a Incyte Biosciences Sarl. 
 Investigadores e pessoal de investigação: o promotor da investigação da qual é um investigador. 
 Reporte de efeitos adversos/situações especiais/reclamações sobre produtos: Para produtos 

de estudos clínicos, o promotor da investigação para a qual está a reportar‐se. Para produtos 
comercializados: 

o França: Incyte Biosciences France 
o Suíça: Incyte Biosciences International Sarl. 
o Outros países do EEE/UE: Incyte Biosciences Distribution, B.V. 
o Reino Unido: Incyte Biosciences UK, Ltd. 

 Consultores: a afiliada da Incyte com quem tem contrato. 
 Contactos  comerciais  em  Instituições  ou  Farmácias:  a  afiliada  local  da  Incyte  em  que  está 

localizado ou que serve a área em que está localizado ou a afiliada do Incyte com quem a sua 
instituição ou farmácia tem contrato. 
 

Uma lista de todas as empresas Incyte disponível em: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx . 
 
Encarregado da Proteção de Dados da Incyte: privacy@incyte.com 

 
Autoridade responsável pela Proteção de Dados/Autoridade de Supervisão: A Autoridade de Proteção 
de Dados/Autoridade Supervisão para o tratamento dos seus dados pessoais é a autoridade localizada no 
país em que vive ou trabalha ou onde os seus dados pessoais são tratados.  Mais informações sobre como 
entrar em contacto com estas autoridades podem ser encontradas aqui:  
https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en. 
 
 
 


