AVISO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS RELACIONADO À INFORMAÇÃO
DE SEGURANÇA

8.

A Novo Nordisk A/S é obrigada por lei a coletar reclamações e informações de segurança
relativas aos nossos produtos e, ao mesmo tempo, a proteger seus dados pessoais. Este
Aviso explica como processamos (por exemplo: coleta, uso, armazenamento e
compartilhamento) seus dados pessoais. Processaremos quaisquer dados pessoais sobre você
de acordo com este Aviso e com a lei aplicável.
Na Novo Nordisk, coletamos todas as informações de segurança de nossos produtos em um
banco de dados. Analisamos os dados regularmente para determinar se há novas
informações sobre nossos produtos que precisamos compartilhar com autoridades, médicos e
pacientes. Tudo isso é feito com o objetivo de garantir a segurança de nossos produtos e
pacientes.

Nosso processamento de seus dados pessoais requer uma base legal. Por lei, estamos
autorizados a processar seus dados pessoais descritos acima na Seção 4 com base nas
seguintes bases jurídicas:
•
O processamento é necessário para o cumprimento de nossa obrigação legal de
segurança

1.

QUEM SOMOS NÓS?

9.

POR QUE TEMOS PERMISSÃO LEGAL PARA PROCESSAR SEUS DADOS
PESSOAIS?

COMO COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Podemos compartilhar seus dados pessoais com:
•

Autoridades sanitárias

•

Outras entidades da Novo Nordisk (por exemplo: afiliadas da Novo Nordisk em

•

Empresas parceiras que auxiliam nossa empresa (por exemplo: parceiros de

outros países)

A(s) empresa(s) responsável(is) pelo processamento dos seus dados pessoais é (são):
Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
2.
Av. Francisco Matarazzo, 1350
3. 1º andar - Torre II - Água Branca
4. 05001-100 - São Paulo - SP

licença, consultores, provedores de serviços de TI)
10. QUANTO TEMPO MANTEREMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
Manteremos seus dados pessoais pelo seguinte período de tempo:

Você sempre pode entrar em contato com a Novo Nordisk através e-mail
sac.br@novonordisk.com com perguntas ou dúvidas sobre como processamos seus dados
pessoais.
5.

•

Pelo tempo que for exigido pela lei aplicável.

11. QUAIS SÃO SEUS DIREITOS?

COMO COLETAMOS DADOS PESSOAIS SOBRE VOCÊ?

Em geral, você tem os seguintes direitos:

Recebemos seus dados pessoais das seguintes fontes:
•
Diretamente de você
•
De profissionais de saúde como seu enfermeiro, farmacêutico ou médico.
•
De informações disponíveis publicamente, sites ou mídias sociais

•

Você pode obter uma visão geral dos dados pessoais que temos sobre você

•

Você pode obter uma cópia de seus dados pessoais em um formato estruturado,

•

Você pode obter uma atualização ou correção para seus dados pessoais

6.

•

Você pode enviar uma reclamação sobre como processamos seus dados pessoais

comumente usado e legível por máquina

POR QUE PROCESSAMOS SEUS DADOS PESSOAIS?

Nós processamos seus dados pessoais
•
Efetuar uma avaliação científica de qualquer reclamação ou evento adverso
potencialmente relacionado a um medicamento da Novo Nordisk.
•
Arquivar informações sobre evento adversos em nosso banco de dados de segurança
global, que é analisado regularmente para padrões gerais
•
Avaliar padrões associados a reclamações, incluindo eventos adversos
7.

QUE DADOS PESSOAIS PROCESSAMOS SOBRE VOCÊ?

Para os fins descritos acima na Seção 3, podemos processar os seguintes tipos de dados
pessoais:
•
•
•

Informações de contato (nome, endereço, telefone, e-mail)
Dados que revelem origem racial ou étnica
Dados sobre saúde e medicamentos que você está usando

para uma Autoridade de Proteção de Dados.
Nos termos da lei aplicável, pode haver limites a esses direitos, dependendo das
circunstâncias específicas da atividade de processamento. Entre em contato conosco
conforme descrito na Seção 1 com perguntas ou solicitações relacionadas a esses direitos.
Os usuários reconhecem que o foco do conteúdo e dos serviços oferecidos pela Novo Nordisk
destina-se ao público adulto, e que menores de idade podem não compreender, de forma
devida, os termos, condições e implicações de nossa política de privacidade. Dessa forma, os
usuários que sejam representados pelos pais ou representantes legais dos menores de idade
assumem a responsabilidade pelo acesso destes menores de idade ao conteúdo e aos
serviços disponibilizados pela Novo Nordisk, e principalmente pela disponibilização de Dados
Pessoais por parte desses menores de idade.
Os usuários reconhecem que os menores de idade somente poderão efetuar o envio de Dados
Pessoais à Novo Nordisk mediante a devida autorização de seus pais e responsáveis, a qual
presumir-se-á concedida caso o envio de Dados Pessoais dos menores de idade seja
efetuado.
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