Informação sobre Privacidade e Proteção de dados
Declaração de Privacidade de Terceiros Fornecedores da Lilly
A sua privacidade é importante para nós. Esta Declaração de Privacidade informará quais as
Informações Pessoais (IP) que os responsáveis ou filiais da Lilly podem processar (por exemplo,
recolher, registar, organizar, estruturar, armazenar, adaptar ou alterar, recuperar, consultar,
usar, divulgar por transmissão, disseminar ou disponibilizar de outras maneiras, alinhar ou
combinar, restringir, apagar ou destruir), como as protegemos e, ainda, os seus direitos e
escolhas em relação às suas IP.

IP que recolhemos e como as usamos
As suas IP, incluindo nome, assinatura, detalhes de contacto profissional, registos oficiais e
informações financeiras são processadas pelos responsáveis e filiais da Lilly, e/ou por entidades
ou pessoas que trabalham por conta da Lilly ou em parceria com a Lilly, mas não são
colaboradores da Lilly (“Terceiros”), para os fins comerciais a seguir indicados, ao abrigo do vosso
consentimento, para o cumprimento de um contrato ou para prossecução dos interesses
legítimos da Lilly no âmbito da sua atividade comercial normal, desde que essa pessoa não tenha
interesses conflituantes:







Administração dos nossos procedimentos comerciais como, por exemplo, processamento
de faturas e pagamentos;
Atividades de contratação e planeamento comerciais como, por exemplo, RFI, RFP, RFQ
e leilões;
Respostas a pedidos de informações;
Análises de dados;
Cumprimento das normas regulamentares e legais;
Cumprimento de obrigações legais e regulamentares, incluindo a retenção de registos da
empresa, que sirvam os interesses legítimos da Lilly.

Também valorizamos a sua opinião sobre a qualidade dos serviços que lhe são prestados, e
podemos contactá-lo para pedir a sua opinião.

Pode decidir não partilhar as suas IP, mas isso impedir-nos-á de:




O incluir em futuras oportunidades comerciais através de RFI, RFP, RFQ,
Aceitá-lo como fornecedor, para fornecer bens ou serviços à Lilly
Disponibilizar-lhe certas informações, produtos ou serviços.

Não vendemos IP.

Razões pelas quais partilhamos as suas IP
Podemos partilhar as suas IP com parceiros de negócios, colaboradores e filiais da Lilly,
provedores, fornecedores e contratados para fins consistentes com os identificados nesta
declaração. Esses Terceiros concordaram em proteger as informações e processá-las conforme
indicado por nós (se estiverem a agir em nosso nome) ou conforme exigido por lei. Também
podemos ser obrigados a divulgar as suas informações em resposta a solicitações legais de
autoridades públicas, incluindo cumprimento de solicitações de segurança nacional ou de
aplicação da lei.

Para onde transferimos e processamos as suas IP
Podemos transmitir as suas IP para outras filiais da Lilly e Terceiros em todo o mundo, que por
sua vez podem transmitir as suas IP para outras filiais da Lilly e/ou Terceiros. Essas filiais e/ou
Terceiros podem estar localizados em países que não garantem o mesmo nível de proteção de
dados, mas são obrigados a tratar as suas IP de maneira consistente com esta declaração. Para
obter informações adicionais sobre a base que a Lilly possui para transferências transfronteiriças
de IP (que podem incluir consentimento expresso, cláusulas contratuais ou decisões adequadas
existentes, etc.) ou o compromisso da Lilly para com os acordos EU-US e Swiss-US Privacy Shield.
Entre em contacto connosco através do e-mail privacy@lilly.com ou pelo site Privacy Statement.
A Eli Lilly Austrália está sujeita aos Princípios de Privacidade Australianos incluídos no Privacy Act
de 1988 (periodicamente alterados).
A Eli Lilly Nova Zelândia está sujeita ao Privacy Act de 1993 (periodicamente alterados).
Também podemos fornecer as suas IP a um Terceiro em associação a venda, cessão ou outra
transferência do negócio com o qual as informações estejam relacionadas; nesse caso,
exigiremos que esse fornecedor concorde em tratar as suas IP de acordo com esta declaração.

Por quanto tempo mantemos as IP
As suas IP serão guardadas pelo período necessário para cumprir os objectivos de negócios
legítimos e legais, de acordo com as políticas de retenção de registos da Lilly, as leis e
regulamentos aplicáveis.

Como protegemos as IP
São utilizadas salvaguardas físicas, electrónicas e processuais razoáveis para proteger as IP que
processamos e mantemos. O acesso às suas IP é limitado a funcionários autorizados e a Terceiros
que precisam de acesso para realizar as atividades comerciais descritas nesta declaração. Embora
nos esforcemos por proteger as IP que processamos e mantemos, não existe nenhum sistema de
segurança capaz de impedir todas as possíveis violações de segurança.

Os seus direitos e escolhas
Depois de verificarmos a sua identidade, e conforme aplicável por lei, terá o direito de:







Solicitar:
1. informações sobre como as suas IP estão a ser processadas e com quem estão a ser
partilhadas
2. ver e obter uma cópia das IP que temos sobre si.
3. corrigir, restringir o processamento e/ou apagar/excluir as suas IP
4. pedir que as suas informações sejam transmitidas para outra entidade ou pessoa num
formato legível por máquina, em circunstâncias limitadas
informações sobre como as suas IP estão a ser processadas e com quem estão a ser
partilhadas
Alterar ou retirar o seu consentimento a qualquer momento
Opor-se ao processamento das suas IP;
Definir as suas expectativas quanto ao processamento das suas IP após a sua morte.

Como entrar em contato connosco
Qualquer um dos pedidos descritos acima poderá ser efetuado através do e-mail
privacy@lilly.com,, da morada Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda., Responsável pelo
Tratamento de Dados Pessoais, Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, N.º 2, Piso 7 Fração A/D,
1500-392 Lisboa ou do telefone 214126600.
Para mais informações sobre a política de privacidade da Lilly, visite o site lilly.com/privacy.

Como enviar uma reclamação
Se desejar apresentar uma reclamação sobre como processamos as suas IP, entre em contato
com o Departamento de Privacidade e o Diretor de Proteção de Dados em privacy@lilly.com.
Se não estiver satisfeito com a nossa resposta ou se achar que estamos a processar as suas IP de
uma forma não consonante com a lei, pode enviar uma reclamação para a autoridade reguladora
relevante (por exemplo, uma Autoridade de Proteção de Dados (DPA) ou um advogado).

