
  

 

  

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE 

Este aviso de privacidade é fornecido pela Chiesi Farmaceutici S.p.A., incluindo suas afiliadas (em 

conjunto "Chiesi Group" ou "Chiesi") em conformidade com os regulamentos de privacidade aplicáveis e 

tem como objetivo informar os indivíduos denunciantes sobre como processamos as informações contidas 

em seu relatório. 

 

Se você estiver localizado na União Europeia ou estiver relatando uma violação em relação a uma empresa 

do Grupo Chiesi com sede na União Europeia, seus dados serão processados de acordo com o 

Regulamento (UE) 679/2016 (o “GDPR”). O controlador de dados independente do seu relatório é a 

empresa do Grupo Chiesi que você seleciona durante o envio do seu relatório. As denúncias serão 

recebidas e avaliadas em nível local (a menos que especificamente encaminhadas à matriz na Itália ou 

se não houver uma afiliada local) e somente pessoas especificamente treinadas terão acesso e serão 

responsáveis pelos dados relatados, com base na necessidade. 

 

“Dados Pessoais” são quaisquer informações relacionadas a um indivíduo vivo identificado ou identificável. 

Também constitui diferentes peças de informação, que em conjunto podem levar à identificação de uma 

pessoa. 

 

"Tratamento de Dados Pessoais" abrange uma ampla gama de operações realizadas em dados pessoais, 

incluindo meios manuais ou automatizados. Inclui a coleta, registro, organização, estruturação, 

armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação por transmissão, 

disseminação ou disponibilização de outra forma, alinhamento ou combinação, restrição, apagamento ou 

destruição de dados pessoais. 

 

"Usuário" é o indivíduo que envia uma denúncia por meio da plataforma (doravante "SpeakUp&BeHeard" 

ou "Plataforma"). 

(1) INFORMAÇÕES GERAIS 

OBJETIVOS: 

A plataforma SpeakUp&BeHeard é um sistema baseado na web e por telefone que permite que qualquer 

indivíduo, incluindo, entre outros, funcionários, contratados e fornecedores da Chiesi, relate suspeitas de 

violações ou preocupações relacionadas à violação de leis, regulamentos e políticas internas. As denúncias 

podem incluir condutas que supostamente infringem o Código de Conduta do Grupo, a Política 

Antissuborno, leis antissuborno, leis criminais e qualquer outra violação que possa afetar a integridade 

comercial e financeira da empresa (por exemplo, corrupção, conflito de interesses, comportamentos 

desleais, fraudes, informações privilegiadas, questões contábeis), segurança ambiental ou bem-estar 

animal. 

O Grupo Chiesi processará seus Dados Pessoais apenas para os seguintes propósitos:  

- Habilitar e gerenciar a Plataforma de Denúncias e os respectivos relatórios; 

- Gerir o ciclo de vida do relatório, realizando as investigações com as partes interessadas 

relevantes, incluindo autoridades públicas; 

- Prevenir e agir contra condutas ilícitas, aplicando medidas disciplinares se necessário; 

- Salvaguardar os interesses da empresa, bem como os direitos dos seus colaboradores e terceiros 

envolvidos.  

 



  

 

  

CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS: 

O fornecimento de Dados Pessoais é opcional. A opção de denúncia anônima disponível no 

SpeakUp&BeHeard, permite que você envie uma denúncia sem fornecer quaisquer Dados Pessoais (esteja 

ciente de que, de acordo com a estrutura legal local, a investigação de determinadas denúncias pode 

exigir a divulgação de seus Dados Pessoais). 

Caso o Usuário decida voluntariamente fornecer seus dados pessoais, as seguintes categorias de dados 

podem ser processadas pelo Controlador de Dados relevante:  

- Dados de identificação do Usuário: nome, sobrenome e endereço de e-mail; 

- Dados pessoais da pessoa denunciada ou de outras partes mencionadas no relatório ou obtidas 

pelo Controlador de Dados durante as investigações. 

- Informações relacionadas à violação relatada 

Esteja ciente de que as informações incluídas em alguns relatórios podem envolver categorias especiais 

de dados pessoais. De acordo com o artigo 9º do RGPD “dados especiais” são considerados dados que 

possam revelar a origem racial ou étnica, crenças religiosas, filosóficas, opiniões políticas, filiação a 

partidos ou sindicatos, dados relativos à saúde e vida sexual, e ao abrigo deste notificação. 

BASE JURÍDICA DO PROCESSAMENTO: 

Obrigação legal: cumprir as leis e regulamentos aplicáveis e atender às solicitações recebidas pelas 

Autoridades competentes. 

Interesse legítimo: também reteremos seus Dados Pessoais com base no interesse legítimo das empresas 

do Grupo Chiesi (em particular dos Controladores de Dados relevantes) para prevenir e investigar as 

supostas violações descritas na seção FINALIDADES, defender seus direitos em (ou arquivar) um processo 

legal em conformidade.  

 (2) COMO PROCESSAMOS SEUS DADOS PESSOAIS 

 

Seu relatório será processado apenas por pessoal interno e externo especificamente designado, com base 

no princípio da necessidade de conhecer. 

 

Os Dados Pessoais também podem ser compartilhados ou acessados por outras empresas ou indivíduos, 

incluindo o provedor de serviços da Plataforma. O provedor somente acessará os dados para fins de 

manutenção do sistema ou para fornecer suporte técnico ao Usuário. 

 

A Chiesi garante a proteção de seus Dados Pessoais e a legitimidade de tal processamento, nomeando 

as partes relevantes como processadores de dados por meio de acordos de processamento de dados 

apropriados. Todos os nossos processadores devem, portanto, cumprir as leis de privacidade aplicáveis 

e implementar medidas de segurança apropriadas. 

 

Em determinadas circunstâncias, podemos precisar compartilhar as informações de sua denúncia, 

incluindo seus Dados Pessoais, a autoridades públicas e tribunais que exigem divulgação para investigar 

ou decidir sobre o caso, e a assessoria jurídica prestando suporte à Chiesi durante o gerenciamento da 

denúncia. 

 

Esteja ciente de que a identidade do Usuário, atuando como indivíduo denunciante, será divulgada apenas 

mediante obrigação legal, solicitação de divulgação mencionada anteriormente ou para garantir o direito 

de defesa do indivíduo denunciado (esta disposição pode variar de acordo com a legislação específica do 



  

 

  

país).   

 

Como protegemos seus dados pessoais 

 

A Chiesi implementa medidas de segurança apropriadas para proteger seus Dados Pessoais contra acesso, 

divulgação ou perda não autorizados, incluindo: 

 

- Medidas razoáveis para garantir que os Dados Pessoais sejam coletados em conformidade com os 

princípios de minimização e limitação de finalidade. Nós retemos seus Dados Pessoais por um tempo 

limitado, conforme especificado na seção (3) a seguir, a menos que uma extensão do período de 

retenção seja exigida ou permitida por lei; 

- Uma gama de tecnologias para garantir a confidencialidade dos Dados Pessoais, desde criptografia, 

senhas fortes e autenticação de dois fatores, até firewalls e softwares dedicados para proteger os 

servidores de ataques externos; 

- Seleção de nossos parceiros de negócios e prestadores de serviços com base em rigorosos critérios 

de qualificação e obrigação de cumprir nossos padrões de proteção de dados garantidos por 

disposições específicas contratualmente vinculativas. Além disso, realizamos auditorias e outras 

avaliações para verificar o cumprimento dos requisitos acima; 

- Testes de treinamento de privacidade e proteção de dados para verificar o conhecimento e outras 

atividades para melhorar a conscientização sobre privacidade entre funcionários e contratados. 

Transferências Internacionais de Dados 

Seus Dados Pessoais mencionados na seção (1) são armazenados no servidor do provedor da Plataforma 

(designado especificamente como processador de dados) localizado na Itália ou na União Europeia. Com 

base nos recursos específicos e no conteúdo do seu relatório, seus Dados Pessoais podem ser transferidos 

para outros países, incluindo países fora da UE. O Grupo Chiesi avaliou o impacto das transferências 

internacionais no âmbito dos relatórios e implementou as garantias adequadas, incluindo a assinatura 

das cláusulas contratuais padrão com as partes interessadas relevantes. As empresas do Grupo Chiesi 

também firmaram um acordo intercompanhia que regulamenta as transferências entre a afiliada dos EUA 

e as europeias. 

China: em conformidade com a regulamentação local, seus Dados Pessoais serão transferidos para fora 

da China mediante seu consentimento expresso. Esteja ciente de que, ao enviar seu relatório (clicando 

no botão "enviar"), você está fornecendo seu consentimento para transferir suas informações pessoais. 

Pessoal específico da Chiesi Farmaceutici S.p.A., matriz com sede na Itália, pode ter acesso a relatórios 

para coordenar sua gestão entre o Grupo Chiesi. 

(3) PERÍODO DE RETENÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Retemos os seus Dados Pessoais pelo tempo necessário e consistente com as necessidades que possam 

surgir durante a gestão do seu relatório (por exemplo, ação judicial, procedimento perante as autoridades 

públicas), em conformidade com os princípios de minimização, limitação de finalidade e de acordo com 

o país -regulamentos específicos que podem ser aplicados a cada afiliado. 

O relatório avaliado/fechado será anonimizado substituindo os dados pessoais por palavras-chave 

específicas em até dois (2) meses após o término da investigação. 

Se as verificações internas do relatório não levantarem nenhuma preocupação (relato infundado), seus 

dados serão imediatamente apagados. 



  

 

  

Seus Dados Pessoais serão processados de acordo com os termos estabelecidos acima ou por um período 

menor se você decidir exercer um dos direitos listados na seção (4) a seguir. Após o término do prazo, 

seus Dados Pessoais serão excluídos ou anonimizados de acordo com nossos procedimentos internos, a 

menos que exigido de outra forma por obrigações legais ou caso seus Dados Pessoais sejam necessários 

para proteger nossos direitos perante qualquer autoridade judicial ou outra autoridade relevante. 

Esteja ciente de que, se você solicitar a exclusão de seus Dados Pessoais, talvez não possamos abordar 

sua denúncia ou concluir a investigação. 

(4) DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS 

Acesso, retificação, cancelamento, portabilidade de dados, restrição de processamento, objeção ao 

processamento e revogação de consentimento. 

A Chiesi disponibiliza contatos dedicados para a efetivação do seu direito de acesso, modificação, objeção 

ou limitação do processamento de seus Dados Pessoais, para solicitar seu cancelamento, portabilidade 

(se aplicável) ou revogar seu consentimento em situações especificadas no GDPR ou outros regulamentos 

pertinentes. 

 

Convidamos você a entrar em contato com o Data Protection Officer (DPO) da empresa matriz para obter 

informações adicionais e solicitar a aplicação de seus direitos em dpoit@chiesi.com, ou o Data Protection 

Officer local, cujas informações de contato podem ser encontradas na afiliada local na rede Internet.   

 

Se você acredita que a Chiesi não está processando seus Dados Pessoais de acordo com os princípios 

explicados neste aviso ou com as leis aplicáveis, saiba que você tem o direito de apresentar uma 

reclamação a uma Autoridade de Proteção de Dados. 

 

(5) INFORMAÇÕES SOBRE TOMADA DE DECISÃO AUTOMATIZADA E ATUALIZAÇÕES DESTE AVISO 

Seus Dados Pessoais não estão sujeitos ao processo automatizado de tomada de decisão (incluindo 

criação de perfil). 

Este aviso pode ser atualizado de tempos em tempos. Qualquer atualização deste aviso entrará em vigor 

no momento de sua publicação na Plataforma.  

 

 

mailto:dpoit@chiesi.com


  

 

  

 

 

 

 

Afiliadas Endereço 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16, 1010 Wien - Austria 

Chiesi Poland Sp. z.o.o. Al. Solidarności 117 – 00-496 Warsaw – Polon 

Chiesi S.A. Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgium 

Chiesi España S.A. 
Plaça d’Europa 41-43 Planta 10  

08908 L’Hospitalet de Llobregat Barcelona 

Chiesi S.A.S. 17, avenue de l’Europe 92277 Bois-Colombes CEDEX 

Chiesi Hellas Pharmaceuticals S.A. Geroulanou sq. & 1 Renou Poggi   Str. - GR – 174 55 Alimos, Athens 

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Evert van de Beekstraat 1-120 ,1118 CL Schiphol - The Netherlands 

Chiesi Pharma AB Kungstensgatan 38 SE-113 59 Stockolm - Sweden 

Chiesi Limited 333 Styal Road – Manchester Green – M22 5LG - UK 

Chiesi GmbH 
Gasstraße 6 (Postfach 50 01 52, 22701 Hamburg) – D-22761 Hamburg 

– Germany 

Chiesi Farmacêutica Ltda. 
Rua Dr. Giacomo Chiesi, 151 – km 39,2 da Estrada dos Romeiros 

Santana de Parnaiba – SP 06500-000 – Brasil 

Chiesi İlaçTicaret Limited Sirketi A.Ş 

 

Büyükdere Cad. No:126, Özsezenİş Merkezi C Blok Kat:3, Esentepe-

Şişli 34394, Istanbul  

Chiesi USA Inc. 

 
1255 Crescent Green Drive, Suite 250, Cary, North Carolina 27518  

Chiesi Pharmaceuticals LLC 

 
Chiesi Pharmaceuticals LLC, Lesnaya str. 43, 127055, Moscow - Russia 

Chiesi Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd 

 

Unit 2603-2606, City Point, No. 666 West, Huaihai Road, Shanghai 

200052 

Chiesi México 

 

Av. Coyoacán No. 1622, Edificio 2, Piso 1 Oficina 208, Col. Del Valle, 

Del. Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, Distrito Federàl 

Chiesi Italia S.p.A. via Giacomo Chiesi 1, 43122 – Parma (Italy) 

Chiesi Pharmaceuticals (Pvt) Limited 
60/1A – XX, Phase III, Commercial Zone, Khayaban-e-Iqbal, D.H.A., 

Lahore 54000 

Chiesi Canada Corp 44 Chipman Hill, Suite 1000 Saint John, New Brunswick E2L 2A9 

Chiesi Australia Pty Ltd Suite 3, 22 Gillman Street, 3123 Hawthorn East VIC 

Chiesi SA Route de Moncor 10 1752 Villars – Sur Glâne Suisse  


