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Proteger a segurança e a privacidade dos dados pessoais das pessoas de contacto (cada uma 

considerada um “Contacto Parceiro de Negócio”) nos nossos clientes, fornecedores, vendedores e 

parceiros (cada um considerado um “Parceiro de Negócio”) é importante para a Siemens Healthineers 

AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Alemanha e as suas empresas afiliadas1 (em conjunto, “Siemens”). 

Por esse motivo, a Siemens processa os dados pessoais em conformidade com as leis aplicáveis sobre a 

proteção e a segurança de dados.  

1. Categorias dos dados pessoais processados, objetivo do processamento e base legal 

No contexto da relação de negócio com a Siemens, a Siemens poderá processar dados pessoais com os 

seguintes objetivos:  

 Comunicar com os Parceiros de Negócio sobre produtos, serviços e projetos da Siemens ou de 

Parceiros de Negócio, p.ex., através da resposta a inquéritos ou pedidos; 

 Planear, concretizar e gerir a relação (contratual) com os Parceiros de Negócio, p.ex., através 

da realização de transações e encomendas e produtos ou serviços, processamento de 

pagamentos, atividades de contabilidade, fiscalização, faturação e recolha, preparação de 

envios e entregas, facilitar manutenções e prestar serviços de suporte; 

 Administrar e realizar inquéritos aos clientes, campanhas de marketing, análises de mercado, 

sorteios, concursos ou outras atividades promocionais ou eventos; 

 Manter e proteger a segurança dos nossos produtos, serviços e websites, prevenindo e 

detetando ameaças de segurança, fraude ou outras atividades criminosas ou maliciosas; 

 Garantir a conformidade com as obrigações legais (tais como as obrigações de manutenção de 

registos), obrigações de rastreio da conformidade com os Parceiros de Negócio (para prevenção 

dos crimes de lavagem de dinheiro e de “colarinho branco”), e as políticas da Siemens ou 

padrões da indústria; e 

 Resolução de disputas, fazer cumprir os nossos acordos contratuais e estabelecer, exercer ou 

defender ações judiciais. 

Para os objetivos acima mencionados, a Siemens poderá processar as seguintes categorias de dados 

pessoais: 

 Informações de contacto, tais como o nome completo, endereço de trabalho, número de 

telefone do trabalho, número do telemóvel do trabalho, número de fax do trabalho e endereço 

de e-mail do trabalho; 

 

1
 No âmbito de Sec. 5 et. seq. German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) 
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 Dados de pagamento, tais como os dados necessários para o processamento de pagamentos e 

prevenção de fraudes, incluindo o número dos cartões de crédito/débito, números do código de 

segurança e outras informações de faturação relacionadas;  

 Outras informações obrigatoriamente processadas num projeto ou relação contratual com a 

Siemens ou voluntariamente fornecidas pelo Contacto Parceiro de Negócio, tais como as 

encomendas efetuadas, pagamentos feitos, pedidos e etapas dos projetos; 

 Informações recolhidas a partir de recursos disponíveis ao público, bases de dados integrais e 

agências de crédito; e 

 Caso seja legalmente requerido para rastreios de conformidade do Parceiro de Negócio: 

informação sobre litígio relevante e significante ou outros procedimentos legais contra os 

Parceiros de Negócio.  

O processamento dos dados pessoais é necessário para cumprir os objetivos acima mencionados, 

incluindo a concretização das respetivas relações (contratuais) com os Parceiros de Negócio. Exceto se 

indicado em contrário, a base legal para o processamento dos dados pessoais é o Artigo 6 (1) (b) ou (f) 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados ou - se expressamente fornecido pelos Contactos 

Parceiros de Negócio - o consentimento (Artigo 6 (1) (a) do Regulamento Geral de Proteção de Dados).  

Se os dados pessoais mencionados não forem disponibilizados ou a Siemens não os consiga recolher, 

os objetivos individuais descritos podem não ser concretizados.  

2. Transferência e revelação de dados pessoais 

A Siemens poderá transferir dados pessoais para outras empresas Siemens, mas apenas se e na 

medida em que essa transferência seja extritamente necessária para os objetivos acima mencionados. 

Caso esteja legalmente autorizada a fazê-lo, a Siemens poderá transferir os dados pessoais para 

tribunais, agentes de autoridade, reguladores ou advogados se necessário para cumprir com a lei ou 

para o estabelecimento, exercício ou defesa contra ações judiciais.  

A Siemens incumbe os prestadores de serviços (os chamados processadores de dados), tais como os 

prestadores de serviços de hosting ou de manutenção das TI, de atuar apenas sob instruções da 

Siemens e estão contratualmente obrigados a agir em conformidade com as leis aplicáveis sobre a 

proteção de dados.  

Os recetores dos dados pessoais poderão estar localizados em países fora do Espaço Económico 

Europeu (“países terceiros”), nos quais as leis aplicáveis não oferecem o mesmo nível de proteção de 

dados que as leis dos respetivos países de origem. 

Nestes casos e exceto se permitido em contrário pela lei aplicável, a Siemens toma medidas para 

implementar as salvaguardas adequadas para a proteção dos dados pessoais através de outros meios.  

 A Siemens partilha os dados pessoais com empresas Siemens em países terceiros apenas se 

estas tiverem implementado as Regras Corporativas Vinculativas (“RCV”) para a proteção dos 

dados pessoais. Mais informações sobre as RCV Siemens podem ser obtidas aqui.  

 

http://pt-hwemcms.erlm.siemens.de/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@pt/documents/download/mda1/mzy0/~edisp/regras-corporativas-vinculativas-rcv-sintese-dos-direitos-das-partes-terceiras-05364517.pdf
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  A Siemens transfere os dados pessoais para recetores externos em países terceiros apenas no 

caso de os respetivos recetores tiverem entrado em EU Standard Contratual Clauses com a 

Siemens, (ii) implementado as Regras Corporativas Vinculativas na sua organização ou (iii) - no 

caso de recetores nos EUA - o recetor estiver certificado sob o Privacy Shield. Os indivíduos 

afetados podem pedir mais informações e cópias das salvaguardas implementadas a partir do 

contacto indicado no tópico 6.  

3. Períodos de retenção 

Exceto se explicitamente indicado em contrário, no momento de recolha dos dados pessoais dos 

Contactos Parceiros de Negócio (p.ex., no âmbito de um formulário de consentimento aceite pelo 

Contacto Parceiro de Negócio), eliminaremos os dados pessoais se a retenção dos dados pessoais 

deixar de ser necessária em relação aos objetivos para os quais foram recolhidas ou processadas e não 

existirem obrigações legais de retenção sob a lei aplicável (tais como as leis fiscais ou comerciais) que 

obriguem à continuidade da retenção dos dados pessoais.  

4. Direito de anular o consentimento 

Caso um Contacto Parceiro de Negócio tiver declarado o seu consentimento para o processamento de 

determinados dados pessoais pela Siemens, o Contacto Parceiro de Negócio tem o direito a anular esse 

consentimento em qualquer momento e com efeitos futuros, p.ex., a anulação do consentimento não 

afeta a legalidade do processamento realizado com base no consentimento antes da respetiva 

anulação. Caso o consentimento seja anulado, a Siemens só poderá continuar a processar os dados 

pessoais onde houver outro motivo legal para o processamento.  

5. Direito de aceder a e retificar ou eliminar dados pessoais, restrição do processamento, 

direito de contestar o processamento e direito de portabilidade dos dados 

Sob as leis aplicáveis para a proteção dos dados, um Contacto Parceiro de Negócio afetado poderá - 

desde que os pré-requisitos legais sejam cumpridos - ter o direito a: 

 Obter confirmação por parte da Siemens sobre se os dados pessoais relativos ao Contacto 

Parceiro de Negócio estão a ser processados, e onde for o caso, aceder aos dados pessoais; 

 Obter a partir da Siemens a rectificação de dados pessoais incorretos; 

 Obter a partir da Siemens a eliminação de dados pessoais dos Contactos Parceiros de Negócio; 

 Obter a partir da Siemens a restrição para o processamento relativo aos dados pessoais do 

Contacto Parceiro de Negócio; 

 Obter a partir da Siemens uma cópia dos dados pessoais, que o Contacto Parceiro de Negócio 

forneceu ativamente, em formato estruturado, de utilização comum e em formato 

mecanicamente legível e pedir através da Siemens a transmissão desses dados para outro 

recetor selecionado pelo Contacto Parceiro de Negócio; e 

 Contestar, com bases relativas à situação particular do Contacto Parceiro de Negócio, o 

processamento dos dados pessoais.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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6. Contacto para a privacidade de dados 

A Organização da Privacidade da Dados da Siemens Healthineers oferece suporte a quaisquer 

questões, comentários, dúvidas ou reclamações relacionadas com a privacidade de dados ou no caso 

de um Contacto Parceiro de Negócio pretender exercer qualquer um dos seus direitos relacionados com 

a privacidade dos dados como mencionado acima, no tópico 5. O Responsável da Privacidade dos 

Dados para o Grupo da Siemens Healthineers pode ser contactado através de: 

dataprivacy.func@siemens-healthineers.com. 

A Organização da Privacidade de Dados da Siemens irá sempre realizar os seus maiores esforços para 

abordar e resolver quaisquer pedidos ou reclamações que lhe sejam dirigidos.  

Além disso, poderá também contactar uma autoridade supervisora com pedidos ou reclamações.  

A principal autoridade supervisora competente para a Siemens Healthineers AG é: 

Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Promenade 27 (Schloss) 

91522 Ansbach, Alemanha 

Website: https://www.lda.bayern.de/en/index.html 

Pode encontrar uma lista das autoridades supervisoras nacionais aqui.   

mailto:dataprivacy.func@siemens-healthineers.com
https://www.lda.bayern.de/en/index.html
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

