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AVISO DE PRIVACIDADE – RELACIONAMENTO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE E CONTATOS 
COMERCIAIS 

 
 
A Grifols é um grupo global do setor de saúde que trabalha para melhorar a saúde e o bem-estar das 
pessoas em todo o mundo. Suas quatro divisões – Bioscience, Diagnostic, Hospital and Bio Supplies – 
desenvolvem, produzem e comercializam soluções e serviços inovadores em mais de 100 países. 
 
A Grifols respeita os direitos de privacidade de todos aqueles que lhe confiam os seus dados pessoais e 
compromete-se a cumprir os regulamentos de proteção de dados aplicáveis em cada país. 
 
Este aviso de privacidade foi redigido de acordo com o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados 
(denominado "RGPD"), e as leis aplicáveis de privacidade e proteção de dados; ver Seção 8 para 
disposições específicas. Descreve o método utilizado pela Grifols para fazer a coleta de dados, assim 
como indica as opções existentes para os interessados sobre a forma da coleta, seu uso e 
compartilhamento de dados pessoais. 
 
 
1. Identificação do(s) responsável(is) pelo tratamento/operador(es) dos dados pessoais 
 
O(s) responsável(is) pelo tratamento/operador(es) dos dados pessoais é(são): 
 

(a) A empresa do grupo Grifols com a qual os interessados ou a instituição à qual pertença o 
interessado tenham uma relação contratual, 
 

(b) A empresa do grupo Grifols que esteja operando e se identifique como tal nos sites, landing pages, 
aplicativos e qualquer outra plataforma digital semelhante através da qual os dados pessoais dos 
interessados são tratados, ou  
 

(c) A empresa do grupo Grifols que entre em contato com os interessados (tal como apareça 
identificada nos meios utilizados para estabelecer tal contato) para as demais finalidades indicadas 
na Seção 3. 
 

Quando o tratamento tiver uma finalidade científica, os responsáveis pelo tratamento/operadores dos 
dados pessoais serão conjuntamente a empresa identificada nesta Seção 1 (a), (b) ou (c) e, se for o caso, 
Grifols, S.A. 
 
A identidade e os dados de contato das empresas do grupo Grifols estão disponíveis aqui. A(s) empresa(s) 
do grupo Grifols que atua(m) como responsável(is) ou corresponsável(is) pelo tratamento se denomirá(ão) 
"Grifols".  
 
2. Identificação do encarregado de proteção de dados 
 
O encarregado de proteção de dados atua como um interlocutor entre você e a Grifols a fim de garantir o 
cumprimento da legislação de proteção de dados e os direitos conferidos por lei. Você pode entrar em 
contato com o encarregado de proteção de dados através do e-mail dpo@grifols.com, a menos que os 
responsáveis sejam a Grifols Deutschland GmbH ou Haema AG, portanto, nesse caso você poderá entrar 
em contato com o encarregado de proteção de dados de cada uma dessas empresas através dos e-mails 
dsb @ grifols.com e dsb @ haema.com, respectivamente. Para residentes nos Estados Unidos, entre em 
contato com o Privacy Office em US-PrivacyRights@Grifols.com. 
 
Embora os aspectos essenciais do acordo de corresponsabilidade pelo tratamento, conforme indicado na 
Seção 1, sejam fornecidos através deste Aviso de Privacidade, os interessados podem solicitar, se 
desejarem, mais informações ao encarregado de proteção de dados. 
 
3. Finalidades e legitimidade do tratamento de dados pessoais 

http://www.grifols.com/documents/51507592/1024609911/20201015+-+Interactions+with+HCPs+-+Annex+-+List+of+Owners+-+Controllers.pdf/ad2e2cd3-07f1-4b48-800f-0a503db18d40
mailto:dpo@grifols.com
mailto:dsb@grifols.com
mailto:dsb@grifols.com
mailto:dsb@haema.com
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Finalidade Base legal 

 Entrar em contato com os interessados através de 
qualquer meio, incluindo meios eletrônicos, para 
avaliar potenciais oportunidades de negócio e 
colaboração, assim como para desenvolver, 
controlar e gerenciar relações existentes ou 
futuras. O objetivo dos contatos pode incluir, mas 
não está limitado a: 
 
- Marcar reuniões (virtuais ou presenciais), 
- Avaliar sua participação como palestrante ou 

membro de conselhos assessores, 
simpósios, conferências, webinars, sessões 
de treinamento, prêmios científicos, estudos 
clínicos ou eventos semelhantes organizados 
pela Grifols ou por terceiros (virtuais ou 
presenciais), assim como na redação de 
publicações científicas,  

- Enviar pesquisas e similares  
- Qualquer outra atividade que contribua para 

avaliar potenciais oportunidades de negócio. 
 

 Enviar informações científicas, educacionais e 
comerciais sobre produtos, serviços e atividades 
do grupo Grifols, através de qualquer meio, 
inclusive eletrônico, quando houver relação 
contratual com o interessado. 
 

 Enviar informações científicas e educacionais não 
relacionadas a produtos, serviços e atividades do 
grupo Grifols, que contribuam para o 
conhecimento da comunidade científica. 
 

 Responder a solicitações de informação e 
sugestão. 
 

 Fazer verificações de conformidade com as 
diretrizes anticorrupção. 

 

 Fazer a manutenção de sites, landing pages e 
aplicativos para oferecer um ambiente seguro aos 
seus usuários. 
 

 Gerenciar as atividades de reorganização 
corporativa e sua possível comunicação com 
potenciais investidores ou compradores 
(conforme indicado na Seção 4). 

 

 Gerenciar sessões de treinamento para o pessoal 
das organizações com as quais a Grifols tem uma 
relação contratual. 

Interesse legítimo da Grifols e/ou de terceiros 
(artigo 6.1 (f) do RGPD):  
 
A Grifols tem interesse em contribuir para a 
evolução do conhecimento e da pesquisa 
científica em um ambiente seguro a fim de 
garantir a saúde das pessoas. Por conseguinte, 
a Grifols considera que o interesse legítimo no 
qual se baseia o tratamento de dados pessoais 
prevalece sobre os direitos e liberdades 
fundamentais dos interessados, uma vez que o 
tratamento: 
 
- Faz parte das expectativas razoáveis dos 

interessados com base em seu 
relacionamento com a Grifols, 

- É necessário para a prevenção de fraudes, 
- Destina-se a fins de marketing direto, 
- Faz parte da gestão ordinária de um grupo 

de empresas multinacionais, que envolve o 
compartilhamento de informações com as 
empresas do grupo Grifols (conforme 
indicado na Seção 4) 

- É necessário para a criação de 
infraestruturas de sistemas de informação 
seguros e para a prevenção de atividades 
ilegais e maliciosas que possam 
comprometer os dados pessoais. 

 
Em qualquer caso, os interessados podem 
solicitar mais informações sobre o interesse 
legítimo ou exercer o seu direito de oposição 
para o processamento de seus dados pessoais 
com base em interesse legítimo e, em particular, 
quando usados para fins de marketing direto, 
enviando a referida solicitação para 
privacy@grifols.com.  
 

 Enviar informações científicas, educacionais e 
comerciais sobre produtos, serviços e atividades 
do grupo Grifols, através de qualquer meio, 
inclusive eletrônico, desde que não haja relação 
contratual vigente com o interessado. Os 
interessados podem exercer seu direito de 
oposição e revogar seu consentimento ao 

Consentimento (artigo 6.1 (a) do RGPD): 
 
Os interessados podem dar seu consentimento 
através de formulários de coleta de dados, 
clicando nos botões de aceitação ou assinalando 
os campos, respondendo aos e-mails ou 
realizando qualquer outra ação afirmativa clara. 
 

mailto:privacy@grifols.com
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Finalidade Base legal 

tratamento de seus dados pessoais para fins de 
marketing direto conforme indicado na Seção 7. 
 

 Criar perfis dos interessados com base em suas 
preferências e interesses pessoais a partir das 
informações fornecidas pelos próprios 
interessados, de terceiras fontes conforme 
indicado na Seção 6 e da análise de seu 
comportamento ao receberem comunicações da 
Grifols ou ao navegar na Internet. A Grifols usará 
esses perfis para enviar comunicações adaptadas 
às preferências, interesses e comportamentos 
demonstrados pelos interessados. Nenhuma 
decisão individual automatizada será tomada com 
base em tais perfis. Os interessados podem 
exercer seu direito de oposição e revogar o 
consentimento relativamente ao tratamento de 
seus dados pessoais para fins de marketing 
direto, incluindo o direito de se opor a atividades 
de criação de perfis quando estas forem 
realizadas para fins de marketing direto, conforme 
indicado na Seção 7. 
 

 Gerenciar e controlar a inscrição, participação e 
presença dos interessados em simpósios, 
conferências, webinars, sessões de treinamento, 
prêmios científicos ou eventos semelhantes, 
presenciais ou virtuais, organizados pela Grifols 
ou por terceiros. 
 

 Personalizar certas funcionalidades dos websites, 
landing pages e aplicativos (por exemplo, o 
idioma de exibição do conteúdo) de acordo com 
as preferências de navegação expressas pelos 
interessados e analisar seu comportamento de 
navegação (por exemplo, seções que causam um 
maior ou menor número de visitas), a fim de 
melhorar os serviços oferecidos através dessas 
plataformas. Em certas ocasiões, a Grifols 
utilizará a análise do comportamento de 
navegação dos interessados para enviar 
comunicações adaptadas às suas preferências, 
interesses e comportamento. As informações 
sobre as atividades de perfil e análise do 
comportamento dos interessados estão 
disponíveis no presente Aviso de Privacidade e, 
se aplicável, na Política de Cookies do site, 
landing page ou aplicativo correspondente. 
 

 Publicar as transferências de valor realizadas aos 
interessados, a fim de cumprir a política do grupo 
Grifols, assim como as diretrizes e/ou guias que 
as diferentes associações da indústria 
farmacêutica emitam para garantir uma maior 
transparência nas relações existentes entre os 
diferentes agentes do mercado, além de 
comunicar, se for o caso, os dados pessoais dos 
interessados associados às referidas 
transferências de valor às associações da 

Os interessados podem revogar seu 
consentimento a qualquer momento, conforme 
detalhado na Seção 7. 
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Finalidade Base legal 

indústria farmacêutica (conforme indicado na 
Seção 4). 
 

 Utilizar os dados pessoais dos interessados 
(incluindo a sua imagem, voz e quaisquer outras 
características de identificação) nos termos 
regulamentados pelo documento de autorização 
para o registro e utilização de imagens e outras 
características de identificação ou em outra 
comunicação de características semelhantes, 
inclusive sua disponibilização aos responsáveis 
pelos meios de comunicação (conforme indicado 
na Seção 4), assim como para expressar o 
consentimento dos interessados. 

 

 Sujeito ao seu consentimento prévio (quando 
necessário), compartilhar dados pessoais com as 
empresas do grupo Grifols (conforme indicado na 
Seção 4) a fim de serem utilizados para qualquer 
uma das finalidades descritas anteriormente. 

 Responder às solicitações de informações 
médicas e técnicas (não comerciais) sobre 
produtos fabricados ou distribuídos pela Grifols. 
 

 Divulgar as transferências de valor feitas aos 
interessados e comunicar os dados pessoais às 
autoridades de saúde ou associações da indústria 
farmacêutica para garantir uma maior 
transparência nas relações existentes entre os 
diferentes agentes do mercado como 
estabelecido na Seção 4.  
 

 Cumprir na forma regulamentar determinadas 
obrigações decorrentes das relações com os 
interessados ou com as instituições das quais são 
membros. 

 

 Compartilhar os dados pessoais com 
distribuidores de empresas do grupo Grifols 
(conforme estabelecido na Seção 4) para que 
estes usem os dados pessoais para avaliar 
potenciais oportunidades de negócios e 
colaborações. 

Obrigação legal (artigo 6.1 (c) do RGPD) 
 
A Grifols precisa tratar os dados pessoais 
solicitados a fim de cumprir as obrigações legais. 
 

 Executar e manter a relação contratual existente 
entre a Grifols e os interessados ou instituições 
das quais são membros, incluindo a comunicação 
dos dados pessoais e a utilização da imagem, voz 
e outras características de identificação dos 
interessados que forem necessárias para o 
cumprimento dos fins contratuais. 

Execução de um contrato (artigo 6.1 (b) do 
RGPD): 
 
A recusa em fornecer os dados pessoais 
solicitados pela Grifols pode resultar na 
impossibilidade de celebração ou manutenção 
do referido contrato. 

 
4. Destinatários dos dados pessoais 

 
A Grifols pode fornecer dados pessoais, incluindo o perfil dos interessados, se aplicável, para: 
 

 As empresas do grupo Grifols. A lista de empresas está disponível aqui. 
 

 Distribuidores de empresas do grupo Grifols e outros contatos comerciais 

http://www.grifols.com/documents/51507592/89809363/2020-list-of-grifols-companies.pdf/887945f6-8e9b-4751-ac93-661c5b4547a6
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 Fornecedores de produtos e serviços contratados pela Grifols para realizar as atividades 
mencionadas. Esses fornecedores são agências de viagens, serviços de tecnologia da 
informação, agências de marketing, organizadores de eventos, órgãos anticorrupção, fotógrafos, 
câmaras ou outras agências de comunicação, entre outros. 
 

 Autoridades de saúde ou associações da indústria farmacêutica nacionais ou internacionais, 
organizações governamentais, entidades financeiras, terceiros organizadores de eventos, 
potenciais investidores ou compradores e responsáveis pelos meios nos quais se incluam as 
imagens e/ou outros dados pessoais, entre outros. 

 
A Grifols sempre procurará que a comunicação dos dados pessoais seja realizada a países que oferecem 
um nível adequado de proteção de dados. Se os dados pessoais forem tratados em países que não 
ofereçam tal nível de proteção, a Grifols e/ou os fornecedores (conforme o caso) irão adotar, se necessário, 
as garantias necessárias para realizar tais transferências de dados de acordo com a legislação de proteção 
de dados aplicável. Você pode solicitar informações da Grifols sobre as garantias adequadas em relação 
à transferência internacional de dados pessoais em privacy@grifols.com. 
 
A Grifols não compartilha dados pessoais com terceiros, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. 
 
5. Período de conservação 
 
Uma vez cumpridas as finalidades para as quais os dados pessoais são tratados, a Grifols irá mantê-los 
até decorrer o prazo prescricional para as responsabilidades que possam surgir e pelo de tempo 
necessário para o cumprimento de quaisquer obrigações legais aplicáveis. 
 
6. Proveniência e categorias dos dados pessoais 
 
A Grifols trata unicamente os dados pessoais que forem relevantes para as finalidades mencionadas na 
Seção 3. 
 
Se os interessados não fornecerem diretamente os seus dados pessoais à Grifols, esta pode obter os 
dados pessoais através dos bancos de dados dos organizadores dos eventos e de fontes públicas, tais 
como sites e publicações do setor da saúde, redes sociais profissionais ou ferramentas de escuta social – 
social listening – (ou seja, ferramentas destinadas a identificar e avaliar a percepção do mercado em 
relação a uma marca, produto, empresa, assunto ou problema específico). 
 
A Grifols trata as seguintes categorias de dados pessoais do interessado, independentemente da 
legitimidade do tratamento e de terem sido obtidos de terceiras fontes ou diretamente do interessado: 
 
- Dados de identificação (por exemplo, nome, sobrenome e número do documento de 

identidade(CPF/RG)/passaporte) 
- Dados de contato profissional (por exemplo, endereço de e-mail, endereço postal e número de 

telefone profissional) 
- Dados profissionais (por exemplo, cargo, local de trabalho e membro de sociedades ou associações 

científicas) 
- Informações acadêmicas (por exemplo, nível de estudos e currículo) 
- Interesses e preferências pessoais 
- Dados financeiros 
- Dados do histórico de navegação (por exemplo, endereço IP, sites visitados e país a partir de onde a 

conexão é realizada) 
 
Com exceção dos dados relativos ao histórico de navegação e aos interesses e preferências pessoais 
(que serão tratados unicamente para as finalidades expressamente referidas na Seção 3), as demais 
categorias de dados pessoais serão tratadas pela Grifols, conforme necessário, para cumprir cada uma 
das finalidades indicadas neste Aviso de Privacidade. 
 
7. Direitos de proteção de dados 
 

mailto:privacy@grifols.com
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Os seguintes direitos de proteção de dados são aplicáveis de acordo com o RGPD. A Grifols compromete-
se a respeitar outros direitos de proteção de dados que possam ser aplicáveis em conformidade com os 
regulamentos de proteção de dados de cada país. 
 

 
Pode exercer, se aplicável, seus direitos de proteção de dados enviando à Grifols uma comunicação por 
escrito para privacy@grifols.com, indicando no assunto da comunicação "Relacionamento com HCPS e 
Contatos Comerciais". Para tais finalidades, a Grifols pode solicitar-lhe uma cópia de seu documento de 
identidade (CPF/RG)/passaporte vigente ou qualquer outro documento válido que certifique sua 
identidade. 
 
Da mesma forma, pode exercer o seu direito de reclamação perante uma autoridade de proteção de dados, 
incluindo aquelas que se encontram em seu local de residência, trabalho ou no local onde tenha ocorrido 
a alegada violação. 
 
8. Disposições específicas 

Declaração de Privacidade para Residentes na Califórnia (Privacy Statement for California 
Residents) 

https://www.grifols.com/en/privacy-statement-california-residents 

França 
 
Quando Grifols França é o controlador de dados, os sujeitos de dados têm o direito de fornecer orientação 
sobre o gerenciamento de seus dados após sua morte. 
 
Data da última atualização: Dezembro de 2021 

 

Direitos Conteúdo 

Acesso Pode solicitar que lhe confirmem se seus dados pessoais estão sendo 
tratados e, em caso afirmativo, acessar seus dados incorporados nos 
arquivos da Grifols. 

Retificação Pode solicitar a retificação de seus dados pessoais quando estiverem 
incorretos. 

Exclusão Você pode solicitar a eliminação de seus dados pessoais. 

Oposição Pode solicitar que seus dados pessoais não sejam tratados em 
determinadas circunstâncias. 

Portabilidade Pode pedir para receber, em um arquivo eletrônico, os dados pessoais 
que tenha fornecido à Grifols, assim como o direito de transmiti-los a 
terceiros. 

Limitação de tratamento Pode solicitar a limitação do tratamento de seus dados pessoais quando: 
- for comprovada a impugnação da exatidão de seus dados pessoais. 
- o tratamento de seus dados pessoais for ilícito e você se opõe à sua 

exclusão. 
- A Grifols já não necessita de seus dados pessoais para as finalidades 

do tratamento, mas você os necessita para formular, exercer ou 
defender reclamações. 

- tenha se oposto ao tratamento de seus dados pessoais para o 
cumprimento de uma tarefa de interesse público ou quando for 
necessário para finalidades de legítimo interesse, enquanto se 
verifica se os motivos legítimos da Grifols prevalecem sobre os seus. 

Revogação de 
consentimento 

Pode retirar seu consentimento sem afetar a legalidade do tratamento 
com base no consentimento prévio à sua retirada. 

mailto:privacy@grifols.com
https://www.grifols.com/en/privacy-statement-california-residents

