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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

 

 

Ao preencher o ellaOne Pregnancy Registry (em diante “o Registo”), concorda em fornecer os 
seus dados pessoais ao Laboratoire HRA Pharma (em diante, “HRA Pharma”). 

 

I – Responsável pelo Tratamento de Dados 

A HRA Pharma é a responsável pelo tratamento de dados relacionado com os dados pessoais 
tratados na utilização do Registo e atua em conformidade com o regulamento de proteção de 
dados pessoais europeu (Regulamento (UE) nº. 2016/679 de 27 de abril de 2016).  

 

II- Objetivo do tratamento 

Os objetivos do tratamento dos seus dados pessoais são: 

- por um lado, a farmacovigilância, que resulta de uma obrigação legal da HRA Pharma 
enquanto empresa farmacêutica, 

- por outro lado, a obtenção de padrões elevados de qualidade e segurança para o 
medicamento ellaOne, por razões de interesse público. 

 

III- Dados pessoais 

Os tipos de dados pessoais recolhidos no Registo estão resumidos abaixo. Estes dados são 
fornecidos de livre vontade pelas doentes ou pelos profissionais de saúde. Se estes indivíduos 
não participarem ou não responderem a algo não sofrerão qualquer consequência. 

 

Pessoas em causa 

 

Dados pessoais 

Doentes Iniciais (as primeiras três letras do seu 
apelido e a primeira letra do seu nome 
próprio) 

Data de nascimento 

Endereço eletrónico 

País de residência 

Profissionais de saúde (médico, 
ginecologista, outros profissionais de 
saúde) 

Apelido 

Nome próprio 

Endereço postal profissional 

Telefone/Fax 

Endereço eletrónico 

Especialidade médica 

Afiliação 

 

IV – Destinatários dos dados pessoais 

Os destinatários dos seus dados pessoais como parte do tratamento de dados pessoais são: 

- o departamento de farmacovigilância da HRA Pharma, 
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- os prestadores de serviços da HRA Pharma InAdvans e A.T.E., que são os 
fornecedores das soluções de TI e do alojamento de dados de saúde, respetivamente, 
em conformidade com as normas impostas pelo Código de Saúde Pública, 

- as autoridades de cuidados de saúde (para o cumprimento das obrigações legais).  

 

V- Período durante o qual os seus dados pessoais serão mantidos 

O período durante o qual os seus dados pessoais serão mantidos é de dez (10) anos desde 
o final da autorização de introdução no mercado do ellaOne, em conformidade com as regras 
aplicáveis em relação à proteção de dados pessoais e farmacovigilância. No final desse 
período de dez anos, os seus dados pessoais serão apagados.  

 

VI- Os seus direitos  

Em conformidade com a legislação aplicável, pode pedir à HRA Pharma para exercer os seus 
direitos de:  

- acesso aos seus dados pessoais, 

- retificação ou apagamento dos seus dados pessoais, 

- limitação do tratamento dos seus dados, 

- oposição ao tratamento, 

- portabilidade dos dados. 

Para exercer estes direitos, contacte o Encarregado da Proteção de Dados da HRA Pharma 
através de: 

- dataprivacy@hra-pharma.com, ou  

- Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, France 

Caso haja alguma discórdia ou conflito, pode apresentar uma queixa à autoridade de proteção 
de dados do seu país. 

 

Cookies  

 

Para informação geral, as pessoas singulares poderão ser associadas, através de 
dispositivos, aplicações, ferramentas e protocolos por si utilizados, a identificadores online 
como endereços IP e “cookies”. Estes identificadores poderão deixar rastos que, 
particularmente quando combinados com identificadores únicos e outras informações 
recebidas pelos servidores, poderão ser utilizados para criar perfis sobre as pessoas 
singulares e identificá-las. 

O Website do Registo utiliza um único cookie denominado “PHPSESSID”. Este cookie é 
essencial para gerir a sessão do utilizador no website. O mesmo é automaticamente destruído 
quando o utilizador encerra o seu navegador de internet ou quando a sessão expira. 
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