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Aviso de Privacidade do RGPD da Cello Health
A Cello Health está empenhada em proteger os seus dados pessoais e esta polí ca de privacidade mostra como
recolhemos os seus dados pessoais, a forma como os armazenamos e a forma como os u lizamos.
Esta polí ca de privacidade aplica-se aos nossos sites e aos nossos produtos e serviços que são oferecidos pela
Cello Health.
A nalidade desta polí ca consiste em proporcionar-lhe uma explicação clara sobre a forma como a Cello
Health recolhe e u liza os dados pessoais que nos fornece e que recolhemos. Garan mos que u lizamos os
seus dados em conformidade com todas as leis aplicáveis rela vas à proteção dos seus dados pessoais.
Caso tenha alguma dúvida sobre esta polí ca ou os seus dados pessoais, contacte:
Andy Dallas
Data Protec on O cer
Cello Health
31 Old Nichol Street
Shoreditch
London
E2 7HR
E-mail: privacy@cellohealth.com
Telefone:
+44 (0)20 7608 9300

Responsabilidades
O Responsável pela Proteção de Dados, Andy Dallas, tem a responsabilidade de garan r que esta polí ca é
disponibilizada às pessoas antes de a Cello Health recolher e processar dados pessoais.
Todos os funcionários da Cello Health que interagem com pessoas são responsáveis por garan r que este aviso
seja levado à atenção dessas mesmas pessoas.

Quem somos?
A Cello Health é um grupo de consultoria global centrado na área dos cuidados de saúde que compreende um
conjunto de capacidades de consultoria a nível clínico e comercial. Atualmente prestamos serviços a 24 dos 25
principais clientes farmacêu cos globalmente, bem como a uma vasta gama de clientes das áreas da
biotecnologia, diagnós co, disposi vos e outos setores-chave fora da área da saúde.
Permi mos que os clientes diferenciem as suas propostas e impulsionem o sucesso das marcas em mercados
globais cada vez mais complexos. Prestamos os nossos serviços através de quase 500 pro ssionais altamente
quali cados que recorrem ao que existe de mais recente em matéria de conceitos, tecnologias e soluções
digitais.
A Cello Health presta os seus serviços através de uma rede de escritórios no Reino Unido, Alemanha e EUA,
com centros de escritórios em Nova Iorque, Filadél a, Berlim, Londres e Farnham.
Mais especi camente, os serviços que prestamos abrangem três capacidades:
Insight – Estudos de Mercado.
A Cello Health Insight é o nosso setor global de estudos de mercado, com escritórios em Londres, Berlim, Nova
Iorque e Chicago e uma rede de parceiros preferenciais em mais 50 países. A nossa premiada equipa trabalha
regularmente com empresas farmacêu cas da lista Fortune Global 500.
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Consul ng – Serviços de Consultoria Estratégica.
A Cello Health Consul ng é o setor global de consultoria estratégica da Cello Health.
As nossas seis principais áreas de atuação são as seguintes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desenvolvimento Precoce de A vos e Comercialização
Aprendizagem de Cenários e Estratégia de Compe dores
Segmentação e Posicionamento
Excelência do Lançamento
Estratégia de Marca e Carteira
Excelência da Equipa da Marca

Communica ons – Comunicações Baseadas em Provas Cien

cas.

A Cello Health Communica ons alia a ciência, a estratégia e a cria vidade a m de libertar o potencial das
marcas e a vos. Analisamos a forma como podemos traduzir provas clínicas em comunicações que sustentam
um posicionamento diferenciado, garantem a o mização da marca e desa am os nossos públicos
in uenciadores a interagirem connosco de uma forma diferente, centrando-se em várias áreas de
desenvolvimento e lançamento até à maturidade comercial.

Dados recolhidos
▪

Recolhemos os seus dados de contacto, tais como o nome completo, a denominação da empresa, o
endereço de e-mail, o endereço postal e o número de telefone quando nos envia um e-mail ou nos
telefona a propósito de uma dúvida ou de uma candidatura a uma vaga de emprego.
Poderemos receber informações, legi mamente recolhidas pelos nossos clientes, que nos perguntam se
gostaria de par cipar em estudos de mercado, projetos de consultoria, conselhos consul vos ou eventos.
Estas informações podem incluir o seu nome completo, o cargo, a denominação da empresa, o endereço
de e-mail, o número de telefone, o endereço postal e podem também incluir informações sobre a sua área
de especialização ou estado de saúde.
Poderemos também recolher os seus dados junto de fontes publicamente disponíveis ou listas de compras
de fornecedores que operam ao abrigo de regulamentos de proteção de dados.
Poderemos também recolher informações sobre o u lizador que estejam disponíveis na Internet, como no
Google, no LinkedIn, no Twi er ou noutras fontes de informação publicamente disponíveis.
Quando realizamos estudos de mercado poderemos recolher informações adicionais sobre o u lizador,
mas sempre com o seu consen mento. Receberá todos os pormenores rela vos às informações completas
que pretendemos recolher na altura em que solicitarmos o seu consen mento.
Além do que foi anteriormente referido, recolhemos automa camente informações sobre a sua visita ao
nosso site. Consulte a nossa secção de Cookies para obter mais informações.

▪

▪
▪
▪

▪

As informações pessoais que recolhemos serão u lizadas para os seguintes ns:
▪
▪
▪

Responder a dúvidas e solicitações sobre os nossos serviços que recebemos por e-mail ou telefone.
Enviar-lhe informações sobre os nossos serviços que são aplicáveis ao u lizador na função que ocupa.
Solicitar informações sobre os seus serviços que são aplicáveis ao u lizador, à sua empresa, à nossa
empresa e aos nossos clientes.
Realizar inquéritos para estudos de mercado; pediremos sempre o seu consen mento para o fazer.
Oferecer-lhe a oportunidade de par cipar em Conselhos Consul vos Médicos, eventos ou projetos de
consultoria.
Avaliar candidaturas a vagas de emprego que oferecemos.

▪
▪
▪

A nossa base jurídica para o processamento das suas informações é a seguinte:
▪
▪

Quando nos ver dado consen mento para o processamento de dados para uma nalidade especí ca.
O processamento é necessário para cumprir obrigações contratuais celebradas com o u lizador.
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▪

O processamento é necessário para ns de interesse legí mo de nidos pela nossa empresa mas
relacionados com bens e serviços que u liza na função que ocupa ou com a sua candidatura a uma vaga
de emprego.

Os interesses legí mos que de nimos são os seguintes:
▪
▪

A resposta a uma dúvida sua sobre os nossos bens e serviços.
Promover os nossos bens e serviços através de marke ng direto que são aplicáveis ao u lizador de acordo
com a função que ocupa. Con rmaremos sempre de que modo os seus dados pessoais foram ob dos e
ofereceremos sempre a opção de deixar de receber as nossas comunicações de marke ng.
Solicitar informações sobre os seus bens e serviços que são aplicáveis à nossa empresa ou aos nossos
clientes. Con rmaremos sempre de que modo os seus dados pessoais foram ob dos e ofereceremos
sempre a opção de deixar de receber as nossas comunicações de marke ng.
Como resposta à sua candidatura a uma vaga de emprego que anunciámos ou a propósito da qual
contactámos o u lizador.

▪

▪

Como protegemos os seus dados
Aplicamos prá cas de recolha, armazenamento e processamento de dados e medidas de segurança adequadas
para proteger contra o acesso, alteração, divulgação ou destruição não autorizados dos seus dados pessoais ou
transacionais armazenados no nosso site e sistemas. Para mais informações sobre a forma como protegemos
os seus dados pessoais, contacte o nosso Responsável pela Proteção de Dados (dados de contacto no topo da
página).

Marketing
Acreditamos na prá ca da abertura, hones dade e transparência com os nossos clientes e fornecedores e
queremos que se sinta confortável no que se refere à sua decisão de nos transmi r informações pessoais e à
forma como as u lizamos.
A Cello Health poderá par lhar os seus dados pessoais com outras empresas associadas.
Iremos u lizar os dados que nos fornecer para lhe comunicar sobre a forma como podemos ajudar o u lizador
na sua função e ajudar a sua empresa a alcançar os seus obje vos.
Prometemos que só comunicaremos consigo da forma como pretende que o façamos e que respeitaremos
sempre a sua privacidade. Pode mudar de ideias a qualquer momento e se deixar de querer receber
no cações nossas poderá fazê-lo com facilidade e rapidez, contactando o nosso Responsável pela Proteção de
Dados (dados de contacto no topo da página).
Responderemos sempre aos seus pedidos de forma sensível, atempada, cortês e pro ssional.
Pode ter a certeza de que iremos tomar medidas adequadas para manter os seus dados pessoais seguros e
protegidos e prometemos não realizar contactos excessivos. Nunca transmi remos os seus dados pessoais a
outras organizações para que os u lizem para os seus próprios obje vos de marke ng.

Divulgações
Nunca transmi remos os seus dados pessoais a outras organizações para que os u lizem para os seus próprios
obje vos de marke ng.
Contudo, poderemos divulgar os seus dados pessoais nas seguintes circunstâncias:
▪

A terceiros que nos prestam um serviço, como agências de estudos de mercado em trabalho de campo,
prestadores de serviços de e-mail ou processadores de dados. Exigimos que estes terceiros cumpram
rigorosamente as nossas instruções e leis de proteção de dados e garan mos a implementação dos
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controlos apropriados. Celebramos contratos com todos os terceiros com quem trabalhamos e
monitorizamos regularmente as suas a vidades a m de assegurar que cumprem os nossos procedimentos
e polí cas.
As organizações associadas a terceiros que organizam eventos em conjunto com a Cello Health, como
informações de registo, dados do evento e dados de contacto para receber informações de marke ng
sobre as empresas envolvidas.
A terceiros nossos clientes. Estabeleceremos contratos rigorosos com estas empresas a m de limitar o
que podem fazer com os dados que lhes transmi mos. Nunca deixaremos de solicitar o seu consen mento
antes de lhes transmi r os seus dados pessoais desta forma.
Quando vermos o dever de divulgar os seus dados pessoais a m de cumprir a lei ou caso a divulgação
seja “necessária” para ns de segurança nacional, scalidade e inves gação criminal ou vermos o seu
consen mento por escrito.

▪

▪

▪

Caso pretenda uma lista dos terceiros que u lizamos, contacte o nosso Responsável pela Proteção de Dados
(dados de contacto no topo da página).

Conservação dos seus dados pessoais
Conservamos os seus dados pessoais até 7 anos para prestar o serviço em conformidade com os requisitos
legais e as regras de scalidade e contabilidade. Quando os seus dados deixarem de ser necessários ou
relevantes, iremos garan r que serão eliminados de forma segura.

Os seus direitos
Em qualquer momento, durante o período em que es vermos na posse dos seus dados pessoais, terá os
seguintes direitos:
1.

O direito de aceder aos seus dados pessoais

2.

O direito de editar e atualizar os seus dados pessoais

3.

O direito de solicitar que os seus dados pessoais sejam eliminados

4.

O direito de restringir o processamento dos seus dados pessoais

5.

O direito de oposição

6.

O direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade supervisora

1. O direito de aceder aos seus dados pessoais
O u lizador tem o direito de obter a con rmação de que os seus dados pessoais estão a ser processados. Tem
também o direito de solicitar uma cópia dos seus dados pessoais que se encontram na nossa posse.
Caso pretenda efetuar um pedido para ver os seus dados pessoais, poderá preencher o Formulário de Pedido
de Acesso do Titular. Em alterna va, solicitamos que nos forneça todas as informações solicitadas num formato
alterna vo para nos ajudar a localizar os seus registos.
Iremos fornecer uma cópia dos seus dados pessoais no prazo de 30 dias a contar da data de receção do pedido
escrito. Caso pretenda exercer estes direitos, terá de provar a sua iden dade apresentando dois documentos
de iden cação aprovados (documento de iden cação com fotogra a e comprova vo de endereço, como
uma conta de um serviço de abastecimento público). Dirija os pedidos ao nosso Responsável pela Proteção de
Dados (dados de contacto no topo da página).
2. O direito de editar e atualizar os seus dados pessoais
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A exa dão dos seus dados pessoais é importante para nós. Poderá editar os seus dados pessoais, incluindo o
seu endereço e dados de contacto, em qualquer momento, Dirija os pedidos ao nosso Responsável pela
Proteção de Dados (dados de contacto no topo da página).
Forneça o máximo de informações possível acerca da natureza do seu contacto connosco para nos ajudar a
localizar os seus registos. Quaisquer alterações que tenha solicitado poderão demorar até 28 dias a ter efeito,
pelo que poderá receber uma comunicação durante este período.
3. O direito de solicitar que os seus dados pessoais sejam eliminados
O u lizador tem o direito de solicitar a eliminação dos seus dados pessoais, que iremos analisar numa base
caso a caso.
Caso pretenda exercer este direito, dirija os pedidos ao nosso Responsável pela Proteção de Dados (dados de
contacto no topo da página).
Forneça o máximo de informações possível acerca da natureza do seu contacto connosco para nos ajudar a
localizar os seus registos. Quaisquer alterações que tenha solicitado poderão demorar até 28 dias a ter efeito,
pelo que poderá receber uma comunicação durante este período.
4. O direito de restringir o processamento dos seus dados pessoais
O u lizador tem o direito de “bloquear” ou impedir o processamento dos seus dados pessoais. Apesar de
con nuarmos a armazenar os seus dados, deixaremos de processá-los. Fá-lo-emos conservando apenas a
quan dade su ciente dos seus dados pessoais para podemos garan r que a restrição é respeitada no futuro,
Caso pretenda exercer estes direitos, dirija os pedidos ao nosso Responsável pela Proteção de Dados (dados de
contacto no topo da página).
Forneça o máximo de informações possível acerca da natureza do seu contacto connosco para nos ajudar a
localizar os seus registos. Quaisquer alterações que tenha solicitado poderão demorar até 28 dias a ter efeito,
pelo que poderá receber uma comunicação durante este período.
5. O direito de oposição
O u lizador tem o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais, para efeitos de marke ng
(incluindo a criação de per s) e de estudos de mercado. A par r do momento em que receba a primeira
comunicação da nossa parte e em relação a qualquer comunicação de marke ng que enviemos
posteriormente, o u lizador tem o direito de se opor ao marke ng.
Em alterna va, pode exercer este direito contactando o nosso Responsável pela Proteção de Dados (dados de
contacto no topo da página).
Forneça o máximo de informações possível acerca da natureza do seu contacto connosco para nos ajudar a
localizar os seus registos. Quaisquer alterações que tenha solicitado poderão demorar até 28 dias a ter efeito.
Se processarmos os seus dados pessoais para o exercício ou defesa de processos judiciais ou conseguirmos
demonstrar mo vos imperiosos que se sobreponham aos seus direitos e liberdades, poderemos não estar
aptos a sa sfazer o seu pedido. Contudo, iremos contactar o u lizador para debater melhor a situação.
6. O direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade supervisora
Caso pretenda apresentar uma declaração ou procurar aconselhamento junto de uma autoridade supervisora,
contacte:
The O ce of the Informa on Commissioner
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Wycli e House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Site:
Tel.:

www.ico.org.uk
+44 (0) 01625 545 745

Outros sites
O nosso site pode conter links para outros sites que são alheios aos nosso controlo e que não estão abrangidos
por esta Polí ca de Privacidade. Caso aceda a outros sites u lizando os links fornecidos, os operadores desses
sites poderão recolher informações suas que serão u lizadas pelos mesmos, em conformidade com as
respe vas polí cas de privacidade, que podem ser diferentes da nossa.

Onde armazenamos os seus dados pessoais
Tendo em conta que a nossa empresa opera na UE, no Reino Unido e nos EUA, os dados que recolhemos do
u lizador podem ser transferidos para um des no fora do Espaço Económico Europeu (“EEE”) ou do Reino
Unido e armazenados nesse mesmo des no. Podem também ser processados pelos nossos funcionários ou
pelos funcionários de um dos nossos fornecedores que operam fora do EEE ou do Reino Unido. Ao enviar os
seus dados pessoais, estará a concordar com esta transferência, armazenamento ou processamento.
Tomaremos todas as medidas apropriadas e proporcionais que sejam necessárias para proteger os seus dados
e garan r que sejam tratados em conformidade com esta polí ca de privacidade. Garan mos que os nossos
terceiros subcontratados e prestadores de serviços seguem normas de segurança e con dencialidade
semelhantes.
Quando u lizarmos prestadores de serviços fora do EEE ou do Reino Unido, poderemos transferir os seus
dados pessoais do seu país natal para os EUA (ou outros países) com base nas seguintes bases jurídicas:
1.

Interesses comerciais legí mos: não poderíamos prestar os nossos serviços ou cumprir as nossas
obrigações jurídicas sem transferir os seus dados pessoais para o país em causa.

2.

A nossa u lização de Cláusulas Contratuais-Tipo (também conhecidas como “Cláusulas-Modelo”)
quando apropriado.

Infelizmente, a transmissão de dados pela Internet não é completamente segura. Embora nos empenhemos ao
máximo em proteger os seus dados pessoais recorrendo a medidas técnicas como a encriptação, não podemos
garan r a segurança dos seus dados transmi dos para o nosso site e, por conseguinte, qualquer transmissão é
feita por sua própria conta e risco. Assim que recebermos as suas informações, u lizaremos procedimentos
rigorosos e medidas de segurança para proteger os seus dados contra o acesso ou divulgação não autorizados.

Crianças
Reconhecemos a necessidade de fornecer proteções de privacidade adicionais no que se refere a dados
pessoais que possamos recolher sobre crianças. Não dirigimos os nossos produtos e serviços a crianças, no
entanto, por vezes realizamos projetos de estudos de mercado que implicam a recolha de dados pessoais de
par cipantes que são crianças. Quando recolhemos dados pessoais de crianças tomamos medidas adicionais
para proteger a privacidade das crianças, incluindo as seguintes:
▪

▪

No car os pais sobre as nossas prá cas de informação no que respeita a dados pessoais sobre crianças,
incluindo os pos de dados pessoais que iremos recolher, as u lizações que poderemos dar a esses dados
e se e com quem poderemos par lhar esses dados.
Em conformidade com a lei aplicável, obter o consen mento dos pais para a recolha de dados pessoais
sobre os seus lhos.
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▪

Limitar a nossa recolha de dados pessoais de crianças apenas ao volume razoavelmente necessário para
par cipar no estudo de mercado.
Fornecer aos pais a capacidade de solicitar o acesso aos dados pessoais que recolhemos sobre os seus
lhos e a capacidade de solicitar que os dados pessoais sejam alterados ou eliminados.

▪

Política de cookies
U lizamos cookies e/ou tecnologias semelhantes para analisar o comportamento do cliente, administrar o site,
monitorizar os movimentos dos u lizadores e recolher informações sobre os u lizadores. Isto é feito para
personalizar e aperfeiçoar a sua experiência connosco.
Um cookie é um pequeno cheiro de texto armazenado no seu computador. Os cookies armazenam
informações que são u lizadas para ajudar os sites a funcionarem. Só nós podemos aceder aos cookies criados
pelo nosso site. O u lizador pode controlar os seus cookies ao nível do browser. Se optar por desa var os
cookies, a sua u lização de determinadas funções poderá car comprome da.
U lizamos cookies para os seguintes ns:
▪

Cookies necessários – estes cookies são necessários para que o u lizador possa u lizar algumas
funcionalidades importantes no nosso site, como iniciar sessão no mesmo. Estes cookies não recolhem
quaisquer dados pessoais.
Cookies de funcionalidade – estes cookies oferecem a funcionalidade que torna a u lização do nosso
serviço mais conveniente e possibilitam o fornecimento de caracterís cas mais personalizadas. Por
exemplo, têm a capacidade de memorizar o seu nome e e-mail em formulários de comentários para que
não tenha de voltar a introduzir estas informações na vez seguinte que zer um comentário.
Cookies de análise – estes cookies são u lizados para monitorizar a u lização e o desempenho do nosso
site e serviços.

▪

▪

Pode remover os cookies armazenados no seu computador através das de nições do seu browser. Em
alterna va, pode controlar alguns cookies de terceiros u lizando uma plataforma de reforço da privacidade
como a optout.aboutads.info ou a youronlinechoices.com. Para mais informações sobre cookies, visite
allaboutcookies.org.
U lizamos o Google Analy cs para medir o tráfego no nosso site. O Google tem a sua própria Polí ca de
Privacidade que pode ler aqui. Caso pretenda optar por excluir a monitorização por parte do Google Analy cs,
visita a página de “Optar por excluir” do Google Analy cs.

Alterações
Tenha em conta que esta polí ca de privacidade está sujeita a alterações periódicas. Foi revista pela úl ma vez
em março de 2021 e será atualizada novamente quando o Regulamento rela vo à privacidade e às
comunicações eletrónicas for atualizado ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados sofrer alterações.
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