Data de vigência desta Política de Privacidade: JANEIRO DE 2022

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (“Política”) descreve as medidas gerais
implementadas pela Baxter com suas afiliadas, sucessoras, cessionárias e subempreiteiras ("Baxter", "nós",
"nosso" ou "nos") para garantir a proteção adequada dos dados pessoais, ou seja, quaisquer informações
relativas a uma pessoa física identificada ou identificável, para o tratamento de dados pessoais nas
atividades de comunicação de marketing e informativos que possam ser de seu interesse, realização de
Projetos de Pesquisa de Mercado e identificação de áreas de colaboração entre você e a Baxter.

A Baxter preza pela privacidade e proteção adequada dos dados pessoais de todas as pessoas com quem tem
relacionamentos. Essa Política de Privacidade é destinada, mas não se limita a:
•

Profissionais de saúde;

•

Usuários de nossos produtos e serviços, incluindo usuários de nossos sites e aplicativos;

•

Participantes de nossos eventos e treinamentos;

QUAIS DADOS COLETAMOS SOBRE VOCÊ
Para realização das atividades que se aplicam essa Política, a Baxter pode coletar os seguintes dados:
•

Dados que possibilitam a sua identificação pessoal, como seu nome, endereço, e-mails e contatos
telefônicos e outros dados de identificação.

•

Dados vinculados a você, mas que não o identificam individualmente e diretamente, como, por
exemplo, hospital ou instituição da sua afiliação, interesse em área de produto, interesse em
programas e canais, especialidade profissional e outros dados identificáveis.

•

Dados relacionados à sua conexão à internet, os terminais que você usa para acessar nosso Site, bem
como dados de uso, como o endereço IP.

Nós coletamos esses dados:
•

Quando são fornecidos diretamente por você;

•

De locais públicos, como por exemplo o LinkedIn;

•

Automaticamente quando você navega no Site ou qualquer plataforma virtual de domínio Baxter;

•

De terceiros, por exemplo, parceiros de negócios.

TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO
Também podemos usar tecnologias digitais para coletar informações sobre suas atividades online ao longo do
tempo e para oferecer-lhe certos serviços e funcionalidades. Essas tecnologias de rastreamento, incluindo as
descritas abaixo, podem coletar ou gerar dados pessoais sobre você quando você interage conosco, mas
apenas se você as permitir nas suas configurações de cookies, ou nas configurações do seu próprio navegador.

Você pode ajustar essas preferências a qualquer momento, e poderá realizar novamente as suas seleções caso
você navegue em uma nova parte dos nossos Serviços em que uma diferente tecnologia de rastreamento é
utilizada. Para mais informações consulte a nossa Política de Cookies e nos contate a qualquer momento caso
tenha alguma dúvida.

Nossos serviços podem incorporar as seguintes tecnologias de rastreamento:
•

Cookies: Um arquivo pequeno que é transferido para o disco rígido do seu computador para nos ajudar
a melhorar e personalizar o conteúdo do site para nossos visitantes. Leia mais sobre cookies em nossa
Política de Cookies.

•

Web Beacons: Imagens eletrônicas localizadas em um site, aplicação ou e-mail que nos permite
monitorar as atividades do usuário e tráfego do site.

•

Tags: Pedaços de código que coletam informações sobre os usuários. Por exemplo, podem ser usados
para que possamos entender tendências e padrões de uso online. Também podemos utilizar tags em
nossos e-mails ou newsletters para contar quais mensagens foram lidas.

•

Widgets: Pequenos componentes dentro dos nossos Serviços que permitem que você use certas
funcionalidades.

•

Google Analytics: Google Analytics utiliza cookies para coletar dados como tempo de visita, páginas
visitadas, tempo gasto em cada página do site da Baxter, endereço IP, URL e tipos de sistemas
operacionais. Para mais informações sobre como o Google Analytics coleta e trata dados pessoais,
visite: Como o Google usa informações de sites ou apps que utilizam nossos serviços – Privacidade &
Termos – Google

FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS
A Baxter poderá realizar o tratamento de seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
•

Comunicação de marketing e informativos que possam ser de seu interesse: envio de comunicados de
marketing para promover os nossos produtos, terapias e serviços, fornecendo-lhe outras informações
sobre estes, incluindo informações científicas e artigos de estudo de pesquisa e notícias, newsletters,
bem como para compartilhar os eventos e oportunidades educacionais em suas áreas de interesse;

•

Realização de Projetos de Pesquisa de Mercado: contato direto com você ou através de terceiros que
conduzam Projetos de Pesquisa de Mercado com o objetivo de obter suas informações e experiências
sobre nossos produtos ou terapias, bem como informações relacionadas a doenças específicas que
estejam na área da atividade ou de interesse da Baxter. Nós também podemos armazenar esses dados
para nos comunicarmos no futuro com você sobre Projetos de Pesquisa de Mercado específicos ou
outras atividades que tenha participado.

•

Identificação de áreas de colaboração entre você a Baxter: Entendimento de seu histórico científico e
as suas áreas de expertise, com intuito de identificar áreas de colaboração entre você e a Baxter, que
podem nos permitir criar oportunidades de avançar o intercâmbio de conhecimento científico e
médico.

Os seus dados pessoais, coletados diretamente de você ou terceiros, também poderão ser utilizados para
garantir a nossa comunicação, manter nossas bases de dados precisas e cumprir com obrigações legais, tais
como, mas não se limitando ao reporte de eventos adversos.

Se os seus dados pessoais forem utilizados para outros fins que não os mencionados acima, informaremos
você sobre os fins específicos e, quando necessário, com base em que o fazemos, quando coletamos os seus
dados pessoais, conforme exigido por Lei.

BASES LEGAIS PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
As atividades as quais se destinam essa Política possuem como base legal o seu consentimento prévio, ou seja,
quando você expressou claramente o seu acordo para que a Baxter realize o tratamento de seus dados.

Isso significa que a Baxter solicitará que você siga um procedimento de opt-in no nosso site onde receberá
todas as informações necessárias de forma clara para aceitar ou recusar livremente o tratamento de dados
em questão.

Também podemos utilizar seus dados pessoais com base nos nossos interesses legítimos em administrar
nosso relacionamento com você e para manter as nossas bases de dados precisas ou porque temos de
cumprir uma obrigação legal.

O fornecimento de seus dados pessoais para cumprimento das finalidades descritas anteriormente é
facultativo. A qualquer momento e sem nenhum prejuízo você pode alterar ou revogar seu consentimento
através do contato conosco por meio das informações de contatos fornecidos na seção “Como entrar em

contato conosco” ou através de nosso site, onde você poderá gerenciar seu consentimento, as comunicações
destinadas a você e alterar as suas preferências.

Vale ressaltar que, para o atendimento de uma demanda de alteração ou revogação de consentimento, seja
através de contato direto ou através de nosso site, podem ser solicitados dados pessoais com intuito de
identificá-lo.

COMO COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS
A Baxter pode coletar seus dados pessoais de diferentes fontes:
•

Dados que você nos comunica através de diferentes mídias, durante o preenchimento de formulários
de nosso site, através de pesquisas e qualquer outra interação direta ou indireta com a Baxter. Isso
pode incluir, por exemplo, quando você se cadastra para participar de eventos e treinamentos virtuais
e/ou presenciais da Baxter ou patrocinados pela Baxter, etc.;

•

Dados que coletamos automaticamente, por exemplo, quando acompanhamos suas interações com
nossos sites e plataformas, incluindo cookies;

•

Dados que coletamos em conformidade com a lei aplicável de fontes públicas, incluindo dados
publicados por você em diferentes mídias, como por exemplo LinkedIn;

•

Dados que obtemos legalmente de terceiros, por exemplo, a Baxter obtém esses dados pessoais de
boa-fé de empresas terceiras que reúnem essas informações de fontes disponíveis ao público, tais
como o site do seu hospital ou instituição à qual você é afiliado, estando, portanto, de acordo com o
interesse público inerente à divulgação original dos dados pessoais.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Para a realização das atividades em que se aplicam a essa Política, pode ser que a Baxter tenha que realizar o
compartilhamento de seus dados pessoais com terceiros. Vale ressaltar, que todo o compartilhamento de
dados está restrito ao cumprimento das finalidades descritas anteriormente.

A Baxter pode transferir seus dados pessoais para outras empresas do grupo Baxter e os prestadores de
serviços da Baxter que atuem em nome dela, tais como prestadores de serviço de administração de sistemas
de TI e de apoio ao usuário, e fornecedores de ferramentas de TI para a gestão de consentimento e serviços
de postagem.

A Baxter empenhará seus melhores esforços para que os terceiros com quem compartilha dados pessoais
respeitem a legislação aplicável, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (lei
13.709/2020). Sempre exigimos que estes terceiros tratem tais dados pessoais exclusivamente para a
finalidade para a qual os recebeu, apenas pelo prazo estritamente necessário e que mantenham padrões
mínimos de segurança virtual e física para evitar incidentes de segurança.

A lista de nossos parceiros e fornecedores pode ser acessada no nosso site através do link Parceiros e
fornecedores | Baxter. Para mais informações sobre os prestadores de serviços da Baxter, entre em contato
conosco em privacy@baxter.com

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

A Baxter é uma empresa global com atuação em diversos países, além disso, nossos parceiros e/ou prestadores
de serviço não se restringem ao Brasil. Por isso, ao tratar os seus dados pessoais, pode ser que ocorra
transferência internacional, seja ela interna – dentro da própria Baxter, ou externa – com nossos parceiros,
prestadores de serviços ou terceirizados.

Vale ressaltar que todas as transferências internacionais realizadas estão em conformidade com as disposições
legais do capítulo V da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (lei 13.709/2020). Sendo assim, a
Baxter emprega medidas para oferecer um nível adequado de proteção de dados, garantindo que todos os
destinatários de dados proporcionarão um nível adequado de proteção em relação às atividades de
tratamento realizadas e que medidas apropriadas de segurança organizacional e técnica estejam em vigor
para proteção de seus dados pessoais.

Você pode solicitar informações sobre as afiliadas e subsidiárias da Baxter e terceiros prestadores de serviços,
bem como acessar cópias das medidas de segurança que aplicamos para proteger seus dados pessoais e
direitos de privacidade, escrevendo para privacy@baxter.com ou entrando em contato conosco por meio das
informações de contato na seção “Como entrar em contato conosco”.

Se estivermos envolvidos em uma venda ou transferência de todos ou alguns dos nossos ativos ou operações
comerciais por meio de uma transação de ações ou ativos, seus dados pessoais podem ser transferidos para a
organização adquirente, que adotará padrões de segurança pelo menos iguais ou superiores quanto ao
cuidado no tratamento de seus dados pessoais. Caso tal venda ou transferência ocorra, você será informado
a respeito e poderá retirar seu consentimento.

POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SEUS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais são armazenados apenas pelo prazo necessário para cumprimento das finalidades
especificadas anteriormente e serão mantidos conforme o seguinte período:
•

Se você nos deu seu consentimento para lhe enviar comunicados comerciais, de marketing e afins,
manteremos seus dados até que você retire seu consentimento para receber esses comunicados ou
até que deixemos de encaminhar esses tipos de comunicados;

•

Se coletamos seus dados pessoais somente para lhe enviar as pesquisas aqui mencionadas,
manteremos suas informações de contato até que você opte por não mais recebê-las ou até que não
precisemos mais enviar tais pesquisas, o que ocorrer primeiro. Como parte dessas pesquisas,
guardaremos seus dados de pesquisa enquanto você for um cliente da Baxter e precisarmos das
informações para nos ajudar a entender nosso desempenho.

•

Se coletamos seus dados indiretamente, ou seja, de terceiros, manteremos seus dados até nosso
primeiro contato com você, e a retenção adicional estaria sujeita ao seu recebimento desta Política
de privacidade e/ou seu consentimento, conforme aplicável. Se esse contato não puder ser realizado
dentro de um período razoável a partir do dia de coleta dos seus dados, os dados serão apagados.

SEUS DIREITOS
A Baxter respeita os direitos dos titulares dispostos no art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
LGPD (lei 13.709/2020). Nesse sentido, o você tem os seguintes direitos:
•

Confirmar se a Baxter trata seus dados pessoais e como os trata;

•

Ter acesso a seus dados pessoais tratados por nós;

•

Solicitar a correção de seus dados pessoais que estejam incompletos, inexatos ou desatualizados;

•

Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

•

Solicitar a portabilidade dos dados pessoais tratados pela Baxter a outro fornecedor;

•

Solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento, exceto nas hipóteses
previstas em lei em que não será possível eliminar os dados;

•

Obter informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais a Baxter, na posição de
controlador, realiza uso compartilhado de seus dados pessoais;

•

Ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, sempre que este for solicitado,
e sobre as consequências da negativa;

•

Ser informado sobre a possibilidade de revogar o consentimento dado anteriormente.

Para exercer estes direitos, o você deverá entrar em contato conosco por meio dos canais disponibilizados na
seção “Como entrar em contato conosco” Atenderemos qualquer pedido para exercer seus direitos conforme
a lei aplicável. Observe que, dependendo das circunstâncias, alguns dos direitos acima podem não se aplicar.

VALIDADE E ALTERAÇÃO DESTA POLÍTICA
As considerações descritas na presente Política de Privacidade poderão ser atualizadas ou modificadas em
decorrência de atualização normativa interna ou externa à instituição, essa possível adaptação tem o intuito
de refletir os desenvolvimentos tecnológicos, as boas práticas comerciais e as mudanças legislativas e
regulatórias.

Vale ressaltar que a Baxter se reserva o direito de modificar esta Política sem aviso prévio, sendo assim, em
caso de alterações nesse documento, disponibilizaremos a versão atualizada no nosso site.

COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Caso você tenha dúvidas ou questionamentos sobre as práticas da Baxter com relação à proteção de dados
pessoais, por favor não hesite em entrar em contato conosco através do canal privacy@baxter.com

As suas solicitações ou dúvidas referentes ao tratamento dos seus dados pessoais também podem ser
encaminhadas para: Baxter Hospitalar Ltda. Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Torre A, 18º andar, 04711-139, Vila
São Francisco, São Paulo, SP ou diretamente com o nosso responsável pela proteção de dados da Baxter por
e-mail para: privacy@baxter.com; telefone: Linha Direta de Ética e Compliance no número 1-844-294-5418;
Endereço para correspondência: Baxter International Inc., ATTN: Data Protection Officer (À atenção do:
Responsável pela Proteção de Dados), Global Privacy Office 1 Baxter Parkway Deerfield, IL EUA 60015.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Caso deseje informações adicionais sobre o tratamento de dados pessoais, recomendamos a leitura dos
seguintes documentos:
•

Política de Privacidade;

•

Declaração de Privacidade desse site;

•

Política de Cookies;

