DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DA INCYTE
PACIENTES NÃO OBJETO DE ESTUDO
Usamos esta Declaração de Privacidade para lhe facultar informações sobre os dados pessoais que
recolhemos a respeito de pacientes que usam produtos aprovados pela Incyte, que partilham a
experiência de interação enquanto pacientes ou que interagem com a Incyte de qualquer outra forma, ou
no âmbito da obrigação que recai sobre a Incyte de reportar informações em matéria de segurança a
várias entidades reguladoras. Se for participante numa atividade de investigação farmacêutica da Incyte,
consulte, em alternativa, a Declaração de Privacidade da Incyte destinada aos Participantes de Estudo.
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 uso indevido ou alteração, perda ou acesso não autorizado;
 Recolhemos e usamos os seus dados pessoais apenas para as finalidades para as 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 no dia 15 de novembro de 2019.

Que dados pessoais recolhemos e utilizamos?
Caso seja um paciente que use um produto aprovado pela Incyte ou que, de qualquer outra forma, interaja
com a Incyte fora do âmbito das respetivas atividades de investigação farmacêutica, recolheremos os seus
dados pessoais por um dos seguintes motivos:
1. Reporte de Eventos adversos/situação especial/relatórios de reclamações sobre a qualidade de
produtos: por vezes, ao tomar os nossos produtos, poderá verificar a ocorrência de incidentes na sua
saúde que considere, ou que o seu médico considere, deverem ser reportados à Incyte e que a
legislação em matéria de segurança requeira que sejam reportados. Por vezes, o seu médico
reportará estes incidentes quando entra em contacto com a Incyte apresentando questões
relacionadas com os seus cuidados de saúde. Noutros casos, o paciente pode pretender apresentar‐
nos uma reclamação sobre o nosso produto. Nesses casos, aplica‐se o seguinte:
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:
o O seu nome, informações de contacto, género, idade ou ano de nascimento e quaisquer
informações de saúde relacionadas com um evento adverso e/ou situação especial (origem:
nome e detalhes de contacto – diretamente fornecidos por si e somente se a informação
provier de si; todos os outros dados pessoais fornecidos diretamente por si, pelo seu médico
ou pelo seu prestador de cuidados).
 Recolhemos estes dados pessoais para:
o Entender a segurança e a eficácia dos medicamentos experimentais da Incyte no mercado; e
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Cumprir as obrigações legais da Incyte no fabrico, distribuição e comercialização de um
produto comercializado com o intuito de reportar reclamações relativas a segurança e
produtos.
Recolhemos e usamos estes dados pessoais com base nas obrigações legais da Incyte nos termos
das leis aplicáveis. Em relação às suas informações de saúde consideradas como sendo uma
"categoria especial" de dados pessoais, também nos baseamos no interesse público para garantir
elevados padrões de qualidade no que se refere aos nossos medicamentos.
Conservamos e usamos as suas informações pelo tempo necessário para cumprir as obrigações
legais da Incyte de acordo com as leis aplicáveis, mas não por um período superior a trinta anos
após a conclusão do ensaio clínico ou o final da vida útil do produto comercializado, conforme
necessário para cumprir as obrigações legais ou regulamentares.

o





2. Consultoria: pode decidir ajudar‐nos a entender o seu quadro clínico e os seus pontos de vista com
mais detalhe, prestando‐nos serviços de consultoria – como seja partilhar a sua experiência de
interação enquanto paciente ou fornecer‐nos a sua apreciação sobre os materiais que planeamos
utilizar. Nesses casos, aplica‐se o seguinte:
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:
o Sempre que partilha a sua experiência ou fornece a sua apreciação:
 O seu nome, informações de contacto e quaisquer dados pessoais ou de saúde
relacionados com os serviços de consultoria. As categorias específicas de dados
pessoais relevantes para os serviços prestados ser‐lhe‐ão explicitadas quando
começarmos a trabalhar consigo (origem: fornecidos diretamente por si); e
 Informações específicas relativas às nossas interações profissionais, como sejam
reuniões e minutas de reuniões (origem: fornecidas diretamente por si).
 Necessitamos do seu consentimento para tratar esses dados. Também nos baseamos
no seu consentimento em relação às suas informações de saúde consideradas como
sendo uma "categoria especial" de dados pessoais.
o Para reembolso de despesas (se aplicável):
 O seu nome, informações de contacto e pagamento e/ou dados bancários (origem:
fornecidos diretamente por si).
 Recolhemos e usamos os seus dados pessoais para efeitos da execução de contrato
celebrado com a Incyte.
 Conservamos e usamos as suas informações pelo tempo necessário à gestão desta relação, mas
não por mais de três anos após o último contacto consigo.
3. Aplicações de software para pacientes: ocasionalmente, disponibilizamos aplicações com ligações a
sítios web – por exemplo a CML Life – para ajudá‐lo a entender o seu quadro clínico. Relativamente
a tais aplicações (relativamente a sítios web, consulte o nosso Aviso para Visitantes On‐line), aplica‐
se o seguinte:
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:
o O seu nome, informações de contacto e quaisquer dados de saúde ou outros dados pessoais
que inserir na aplicação (origem: fornecidos diretamente por si).
 Recolhemos esses dados pessoais para lhe disponibilizar a aplicação e tornar mais fácil o uso da
mesma. **Note‐se que os dados pessoais inseridos na aplicação não são fornecidos à Incyte pela
entidade que nos presta o serviço de alojamento da aplicação.
 Recolhemos e usamos esses dados pessoais, conforme necessário, com base no seu
consentimento quando se inscreve para usar a aplicação. Também necessitamos do seu
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consentimento em relação às suas informações de saúde consideradas como sendo uma
"categoria especial" de dados pessoais.
Conservamos e usamos as suas informações pelo tempo necessário ao uso da aplicação.

4. Uso compassivo: por vezes, um produto Incyte que foi estudado para um quadro clínico específico
não é aprovado pelas autoridades de saúde para venda no seu país e/ou ainda não está disponível
comercialmente no seu país. Tais produtos podem ser‐lhe disponibilizados mediante uma solicitação
do seu médico. Nesses casos, aplica‐se o seguinte:
 Recolhemos e usamos os seguintes dados pessoais:
o Um número de paciente que lhe é atribuído pelo seu médico e as suas informações de saúde
relacionadas com a sua elegibilidade para o programa, avaliadas pelo seu médico e enviadas
à Incyte pelo mesmo (origem: fornecidos diretamente pelo seu médico).
 Recolhemos esses dados pessoais para processar o pedido do seu médico e confirmar a sua
elegibilidade para o programa.
 Recolhemos e usamos esses dados pessoais conforme necessário, com base no nosso interesse
legítimo, enquanto fabricante de medicamentos, de promover o uso de medicamentos aprovados
e a satisfação de necessidades médicas não satisfeitas. Em alguns países, existe uma obrigação
legal de recolher os seus dados pessoais para esta finalidade, de acordo com um protocolo
definido por uma autoridade de saúde e, nesses países, a Incyte irá basear‐se nessa obrigação
legal para recolher e usar os seus dados pessoais. Em relação às suas informações de saúde
consideradas como sendo uma "categoria especial" de dados pessoais, baseamo‐nos na
necessidade de tratar os seus dados por razões de interesse público na área de saúde pública.
 Conservamos e usamos as suas informações pelo tempo necessário para dar suporte aos nossos
produtos comercializados, mas não mais de trinta anos após a conclusão do ensaio clínico no qual
o produto foi estudado ou o fim da vida útil do produto comercializado, conforme necessário para
cumprir as obrigações legais ou regulamentares.

Precisa de nos facultar os seus dados pessoais?
Em certos casos, precisa de nos fornecer os seus dados pessoais para que a Incyte cumpra obrigações
regulamentares ou legais ou quando for necessário celebrarmos um contrato consigo. Em todos os outros
casos, não é obrigado a fornecer‐nos quaisquer 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 está disponível em: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx);



Consultores externos, prestadores de serviços e empresas parceiras contratadas pela Incyte ou
em nome da Incyte ou das suas afiliadas, independentemente da sua localização; e
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Entidades governamentais, conforme exigido pela lei aplicável.

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: Considera‐se que a Suíça e o Japão oferecem um nível de proteção de dados
adequado (para obter mais detalhes, consulte aqui http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN).
2. Dentro do grupo mundial de empresas Incyte nos Estados Unidos e no Reino Unido: Contamos
com o Escudo de Privacidade para estas transferências. Considera‐se que as transferências feitas
com base na certificação do Escudo de Privacidade oferecem um nível de proteção de dados
adequado (para obter mais detalhes, consulte aqui relativamente a UE‐EUA e Reino Unido‐EUA
(http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN)
e
aqui relativamente a Suiça‐EUA: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐
releases.msg‐id‐65210.html).
3. Para países em que as normas de proteção de dados não foram consideradas como tendo um
nível de proteção adequado pela União Europeia: estes países incluem os Estados Unidos (quando
as transferências não são feitas ao abrigo do Escudo de Privacidade), o Reino Unido e a
Índia. Nestes casos, garantiremos que quaisquer destinatários dos seus dados pessoais, estão
vinculados por contratoàs normas europeias de proteção de dados.

Quais são os seus direitos?
Dispõe de vários direitos aplicáveis no âmbito do uso dos seus dados pessoais. 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 para
as finalidades para as quais foram recolhidos ou tratados;
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 o estabelecimento, exercício ou defesa de uma ação judicial;
opor‐se ao tratamento que justificamos com base num interesse legítimo;
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opor‐se a decisões baseadas unicamente no tratamento automatizado (na medida em que sejam
tomadas);
revogar o seu consentimento quanto ao tratamento quando a base jurídica utilizada é o
consentimento;
obter uma cópia dos seus dados pessoais num formato estruturado, de uso corrente e de leitura
automática ou de transferir uma cópia a um responsável externo pelo tratamento;
obter mais informações sobre salvaguardas sob as quais os seus dados pessoais são transferidos
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 divulgar os dados pessoais solicitados relativamente a si ou de tratar 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 comoos seus dados
pessoais são tratados é denominada de Responsável pelo tratamento. O Responsável pelo tratamento
dos seus dados pessoais é a organização da Incyte, a afiliada da Incyte ou parceiros comerciais (ou
prestadores de serviços) que se refere(m) 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.






Repórteres de eventos adversos/situações especiais/reclamações sobre produtos:
o França: Incyte Biosciences France e Incyte Corporation.
o Suíça: Incyte Biosciences International Sàrl e Incyte Corporation.
o Outros países do EEE/UE: Incyte Corporation.
o Reino Unido Incyte Biosciences UK, Ltd. e Incyte Corporation.
Consultoria: a filial da Incyte com a qual partilha a sua experiência.
Aplicações de software para pacientes: Incyte Biosciences International Sàrl.
Uso compassivo: Incyte Biosciences International Sàrl.

Uma lista de todas as empresas Incyte está 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.
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