Memorando sobre Privacidade para Parceiros de Negócios da Siemens
A proteção da segurança e da privacidade dos dados pessoais das pessoas de contacto (sendo que cada uma
é um «Contacto no Parceiro de Negócios») nos nossos clientes, fornecedores e parceiros (sendo que cada
um é um «Parceiro de Negócios») é importante para a Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,
80333 Munique, Alemanha e suas empresas afiliadas (conjuntamente designadas por «Siemens»). Por
conseguinte, a Siemens processa os dados pessoais de acordo com as leis aplicáveis relativas à proteção e à
segurança dos dados.
1.

Categorias de dados pessoais processados, finalidade do processamento e base legal
No contexto das relações comerciais estabelecidas com a Siemens, a Siemens poderá processar
dados pessoais para as seguintes finalidades:


Comunicação com os Parceiros de Negócios acerca de produtos, serviços ou projetos da Siemens ou
dos Parceiros de Negócios, por ex.º respondendo a pedidos de informação ou solicitações;



Planeamento, execução e gestão da relação (contratual) com Parceiros de Negócios; por ex.º
realizando transações e encomendas de produtos ou serviços, processando pagamentos, realizando
atividades de contabilidade, auditoria, faturação e cobrança, organizando expedições e entregas,
organizando reparações e prestando serviços de suporte;



Administração e realização de inquéritos aos clientes, campanhas de marketing, análises de mercado,
sorteios, concursos ou outras atividades ou acontecimentos promocionais;



Manutenção e proteção da segurança dos nossos produtos, serviços e sítios web, prevenindo e
detetando ameaças à segurança, fraude ou outras atividades criminosas ou mal-intencionadas;



Garantia de cumprimento das obrigações legais (por ex.º obrigações de manutenção de registos), das
obrigações de rastreio da conformidade dos Parceiros de Negócios (para prevenir crimes de colarinho
branco ou de branqueamento de dinheiro), bem como das políticas da Siemens e das normas da
indústria.



Resolução de litígios, execução dos acordos contratuais e estabelecimento, exercício ou defesa de
direitos legais.

Para as finalidades acima descritas, a Siemens poderá processar as seguintes categorias de dados
pessoais:


Informações de contacto, tais como nome completo, morada profissional, número de telefone
profissional, número de telemóvel profissional, número de fax profissional e endereço de correio
eletrónico profissional;



Dados de pagamento, como dados necessários ao processamento de pagamentos e à prevenção de
fraude, incluindo números de cartões de crédito/débito, números de códigos de segurança e outras
informações de faturação relacionadas;



Outras informações necessariamente processadas num projeto ou numa relação contratual com a
Siemens ou fornecidas voluntariamente pelo Contacto no Parceiro de Negócios, por ex.º encomendas
efetuadas, pagamentos realizados, pedidos e marcos de projetos;



Informações reunidas em recursos disponíveis publicamente, bases de dados de integridade e agências
de crédito; e



Se for obrigatório por lei para rastreios de conformidade dos Parceiros de Negócios: informações
sobre processos judiciais relevantes e significativos ou outros processos legais intentados contra
Parceiros de Negócios.

O processamento dos dados pessoais é necessário para as finalidades acima descritas, incluindo a
prossecução da respetiva relação (contratual) com os Parceiros de Negócios. A menos que indicado em
contrário, a base legal para o processamento de dados pessoais é a alínea (b) ou (f), n.º 1 do Artigo 6.º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados ou – se explicitamente fornecido pelos Contactos no Parceiros
de Negócios – o consentimento (alínea (a), n.º 1 do Artigo 6.º do Regulamento Geral de Proteção de
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Dados).
Se não recolher os dados pessoais respetivos, a Siemens poderá não conseguir cumprir as
finalidades descritas.
2.

Transferência e divulgação de dados pessoais
A Siemens poderá transferir dados pessoais para outras empresas Siemens, mas apenas e na
medida em que essa transferência seja estritamente necessária para os fins acima descritos.
Caso seja legalmente admissível, a Siemens poderá transferir dados pessoais para tribunais, forças da lei,
reguladores ou advogados, caso se revele necessário para cumprir a lei ou para o estabelecimento,
exercício ou defesa de direitos legais.
A Siemens contrata prestadores de serviços (chamados de processadores de dados) como
prestadores de serviços de armazenagem em servidor (hosting) ou de manutenção de TI, que atuam
apenas segundo instruções da Siemens e que estão contratualmente vinculados a agir em
conformidade com a lei de proteção de dados aplicável.
Os destinatários de dados pessoais poderão estar situados em países fora do Espaço Económico
Europeu («países terceiros») em que as leis aplicáveis poderão não proporcionar o mesmo grau de
proteção dos dados que as leis do país de origem da pessoa em causa.
Nestes casos, e a menos que previsto de outro modo na lei aplicável, a Siemens tomará medidas para
implementar as salvaguardas apropriadas e adequadas para a proteção dos dados pessoais através
de outros meios.

3.



Partilhamos dados pessoais com as empresas Siemens em países terceiros apenas se tiverem
implementado as Regras Empresariais Vinculativas da Siemens (BCR, Binding Corporate Rules)
para a proteção de dados pessoais. Pode consultar mais informações sobre as BCR da Siemens
aqui.



Transferimos dados pessoais para destinatários externos em países terceiros apenas se o destinatário
em causa
(i) tiver estabelecido Cláusulas Contratuais Standard na UE com a Siemens, (ii) tiver implementado as
Regras Empresariais Vinculativas na sua organização ou (iii) – no caso dos destinatários nos EUA –
estiver certificado ao abrigo do Privacy Shield. As pessoas afetadas poderão solicitar ao contacto
indicado na Secção 6 infra informações adicionais e cópias das salvaguardas implementadas.

Períodos de retenção
A menos que explicitamente indicado de outro modo aquando da recolha de dados pessoais do Contacto
no Parceiro de Negócios (por ex.º no âmbito de um documento de consentimento aceite pelo Contacto no
Parceiro de Negócios), eliminamos os dados pessoais se já não for necessária a sua retenção no âmbito
da finalidade para que foram reunidos ou de outro modo processados e se nenhuma obrigação legal ao
abrigo da lei aplicável (por ex.º lei tributária ou comercial) nos exija que continuemos a guardar os dados
pessoais.

4.

Direito de revogação do consentimento
Caso um Contacto no Parceiro de Negócios tenha declarado o seu consentimento para o processamento
de determinados dados pessoais pela Siemens, o Contacto no Parceiro de Negócios tem o direito de
revogar esse consentimento em qualquer altura, com efeitos futuros, ou seja, a revogação do
consentimento não afeta a legalidade do processamento baseado no consentimento antes da sua
revogação. Em caso de revogação do consentimento, a Siemens só poderá continuar a processar os
dados pessoais quando exista outro fundamento legal para o processamento.

5.

Direito de acesso e retificação ou eliminação de dados pessoais, de restrição do
processamento, de objeção ao processamento e de portabilidade dos dados
Ao abrigo da lei de proteção de dados aplicável, um Contacto no Parceiro de Negócios afetado poderá
- desde que sejam cumpridas as condições prévias legais correspondentes - ter o direito a:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

6.

obter da Siemens confirmação sobre se estão ou não a ser processados dados pessoais do
Contacto no Parceiro de Negócios e, se assim for, obter acesso aos dados pessoais;
obter da Siemens a retificação de dados pessoais incorretos;
obter da Siemens a eliminação de dados pessoais do Contacto no Parceiro de Negócios;
obter da Siemens a restrição de processamento de dados pessoais do Contacto no Parceiro de
Negócios;
obter da Siemens uma cópia dos dados pessoais que o Contacto no Parceiro de Negócios
tenha fornecido ativamente, num formato estruturado, de uso comum e eletrónico, bem como
solicitar à Siemens que transmita esses dados para outro destinatário selecionado pelo
Contacto no Parceiro de Negócios; e
objetar o processamento de dados pessoais, com fundamentos relacionados com a situação
específica do Contacto no Parceiro de Negócios.

Contacto para assuntos de privacidade dos dados
A Organização de Privacidade dos Dados da Siemens presta apoio em todas as questões, observações,
preocupações ou reclamações relacionadas com a privacidade dos dados ou se um Contacto no
Parceiro de Negócios desejar exercer algum dos seus direitos relacionados com a privacidade dos
dados, conforme referido na Secção 5 supra. Poderá contactar a Organização de Privacidade dos
Dados da Siemens através do seguinte endereço: dataprotection@siemens.com.
O Diretor de Privacidade dos Dados da Siemens AG é:
Achim Köhler
Siemens AG
Legal and Compliance
Compliance
LC CO DP
St.-Martin-Str. 76
81541 Munique, Alemanha
mailto:a.koehler@siemens.com
A Organização de Privacidade dos Dados encetará sempre todos os esforços necessários para abordar
e resolver quaisquer pedidos ou reclamações que lhe sejam apresentados. Adicionalmente, existe
sempre a possibilidade de apresentar pedidos ou reclamações à autoridade responsável pela proteção
de dados.
A autoridade responsável pela proteção de dados na Siemens AG, na Alemanha, é:

Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach, Alemanha
Web: http://www.lda.bayern.de
Encontrará aqui uma lista de autoridades nacionais de proteção de dados.
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