Política de Dados Pessoais da página Web da IBA

1 Regras básicas
É essencial para a IBA (“IBA”, “nos”, “nós” ou “nosso/a”) garantir a transparência sobre a forma como os
Dados Pessoais são tratados e proteger a confidencialidade do Utilizador (“Você”, “seu/sua”, “Utilizador”)
das nossas páginas Web (“páginas Web” inclui várias páginas Web da IBA: https://iba-worldwide.com/,
https://www.iba-industrial.com/, https://www.iba-radiopharmasolutions.com/, https://www.iba-careers.com/ e
todas as páginas Web, as aplicações ou o software restantes relacionados com a IBA), tanto quanto
possível.
Para efeitos da presente Política, Dados Pessoais refere-se a qualquer informação relativa a uma pessoa
singular identificada ou identificável; uma pessoa singular identificável é aquela que pode ser identificada,
direta ou indiretamente, particularmente por referência a um identificador, como nome, número de
identificação, dados de localização (“Dados Pessoais”), mas também por um ou mais fatores relativos à
identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social da pessoa singular em questão
(“Dados Sensíveis”).
Por estes motivos, a presente Política explica quais os Dados Pessoais do Utilizador tratados pela IBA,
como e porquê e descreve o período em que a IBA pretende manter os dados pessoais para as finalidades
pertinentes.
Caso tenha quaisquer dúvidas ou comentários relativamente ao presente documento, por favor comuniqueo através do endereço de e-mail data-protection@iba-group.com.

2 Responsável pelo Tratamento
A IBA, com sede social em Chemin du Cyclotron, 3 – 1348 Louvain-la-Neuve, Bélgica e registada no
Crossroads Bank for Enterprises (RPM Nivelles) com o número 0428.750.985, atua como responsável pelo
tratamento dos Dados Pessoais recolhidos através da página Web.
Como responsável pelo tratamento, a IBA é responsável por garantir que o tratamento de Dados Pessoais é
efetuado em conformidade com as leis aplicáveis de proteção de dados e, em particular, com o Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
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3 Princípios de Proteção de Dados Pessoais
A IBA segue os princípios relativos ao tratamento de Dados Pessoais estabelecidos no RGPD que requerem
que exista, relativamente aos Dados Pessoais:
(a)

Um tratamento lícito e leal (ver ponto 4)

(Com que finalidade se recolhem os Dados Pessoais?)
(b)

Transparência (ver ponto 5)

(Que Dados Pessoais são tratados?)
(c)

Direitos do Utilizador (ver ponto 6)

(Quais são os direitos do Utilizador relativamente aos seus Dados Pessoais?)
(d)

Não tratamento para qualquer outra finalidade para além daquelas para as quais foram
recolhidos e a recolha minimamente necessária para a finalidade para a qual foram recolhidos
(ver ponto 7)

(Qual é o alcance dos dados recolhidos?)
(e)

Conservação dos Dados Pessoais somente durante o período necessário para as finalidades
para as quais são tratados (ver ponto 8)

(Qual é o limite de conservação?)
(f)

Tratamento de forma a garantir a segurança dos mesmos, utilizando medidas técnicas e
organizacionais adequadas para proteção contra tratamento não autorizado ou ilícito e contra
perdas, destruições ou danos acidentais (ver ponto 9)

(De que forma se protegem os Dados Pessoais do Utilizador?)
(g)

Partilha restringida de Dados (ver ponto 10)

(Com quem poderão ser partilhados os Dados Pessoais do Utilizador?)

Na prática, de que forma se respeitam estes princípios ao tratar os
seus dados?

4 Finalidades e Fundamentos
Tratamento de Dados

Jurídicos

do

Os Dados Pessoais do Utilizador são recolhidos, tratados e partilhados de forma lícita e leal e para as
finalidades especificadas.
A presente Política estabelece os limites das ações de tratamento relativamente aos Dados Pessoais do
Utilizador para as finalidades legais especificadas. Estas restrições não se destinam a prevenir a manipulação,
mas sim a garantir que os seus Dados Pessoais são tratados de forma lícita e sem prejudicá-lo.
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Algumas destas finalidades são definidas abaixo:
-

O tratamento de Dados Pessoais é necessário para cumprir uma obrigação legal (p. ex., controlo de
igualdade de oportunidades).

-

O tratamento de Dados Pessoais é necessário para a celebração de um contrato ou para efetuar os
passos prévios à celebração de um contrato. A IBA utiliza os seus Dados Pessoais para dar início a
negócios, cumprir as suas obrigações contratuais e legais, gerir a relação contratual, oferecer
produtos e serviços e fortalecer a relação com o cliente, o qual pode envolver também análises para
efeitos de marketing e marketing direto.

-

A IBA ou um terceiro tem um interesse legítimo em tratar os Dados Pessoais e considera-se que
este interesse legítimo não afeta os direitos e as liberdades do indivíduo de forma significativa. Se
necessário, a IBA pode utilizar os seus Dados Pessoais também para proteger os seus direitos e os
de terceiros, como no caso de infrações das regras de propriedade intelectual.

-

Você deu à IBA o seu consentimento para tratar os Dados Pessoais. Tal acontece quando contacta
a IBA através do formulário de contacto disponível na página Web, subscreve a newsletter ou se
candidata na página Web de emprego. A IBA recolhe e trata os seus Dados Pessoais de forma a
permitir exclusivamente que processemos o seu pedido e lhe respondamos.

Somente estes casos podem constituir uma finalidade de tratamento de Dados Pessoais nas nossas páginas
Web.

5 Tratamento de Dados Pessoais
5.1

Obrigatoriedade de Disponibilização de Dados

São necessários vários Dados Pessoais para celebrar, manter e terminar uma relação contratual e para
cumprir as obrigações contratuais e legais inerentes. O mesmo se aplica à utilização da página Web e das
várias funcionalidades disponibilizadas na mesma, tais como o pedido de receção de newsletters.
A IBA não poderá processar o seu pedido ou gerir a relação contratual inerente sem que tais dados nos sejam
disponibilizados.

5.2

Decisões Individuais Automatizadas

A IBA não utiliza qualquer tratamento completamente automatizado para a tomada de decisões.

5.3

Recolha de Informações Gerais

Ao aceder à página Web, algumas informações gerais serão recolhidas automaticamente.
Tais dados são conservados nos chamados ficheiros de registo do servidor e incluem:
-

Endereço IP do computador em causa
Tipo de navegador
Data e hora de acesso
Volume de dados transferidos
Estado de acesso
Página Web a partir da qual se acede
Sistema operativo do computador
Nome de domínio do Fornecedor de Serviços de Internet
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A informação em questão não pode ser utilizada para identificá-lo. É tecnicamente indispensável para a
correta disponibilização dos conteúdos da página Web que requisitou e não pode ser evitada ao utilizar a
Internet. Para nos disponibilizar informação relevante sobre a sua atividade na página Web, esta informação
anónima é avaliada estatisticamente por nós de forma a otimizar a presença da página Web, bem como a
tecnologia inerente.

5.4

Hotjar

Hotjar é uma ferramenta que revela o comportamento e a voz online dos Utilizadores. Ao combinar
ferramentas de análise e feedback, a Hotjar dá à IBA uma imagem de como melhorar a Experiência de
Utilizador da página Web e as taxas de rendimento/conversão.
Para
mais
informações,
por
favor
consulte
a
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

5.5

política

de

privacidade

da

Hotjar:

Newsletter

Ao subscrever a newsletter da IBA, os dados disponibilizados não serão utilizados para nenhuma outra
finalidade. Os subscritores podem também ser informados por e-mail sobre circunstâncias relevantes para o
serviço ou para a subscrição (tais como mudanças na oferta ou nas condições técnicas da newsletter).
Para uma subscrição com êxito, a IBA necessita de um endereço de e-mail válido. Para esta finalidade, a IBA
regista o pedido de subscrição à newsletter, o envio de um e-mail com um pedido de reconfirmação e a
receção da resposta solicitada neste último. Para além disso, a IBA não efetuará a recolha de quaisquer
outros dados. Os dados serão exclusivamente utilizados para o envio de newsletters e não serão partilhados
com quaisquer terceiros.
Poderá retirar o seu consentimento à conservação dos seus Dados Pessoais e à utilização de tais dados para
o envio de newsletters em qualquer momento. Cada newsletter contém um link para este efeito.
Adicionalmente, poderá cancelar a subscrição à newsletter diretamente na presente página Web em qualquer
momento ou informar a IBA sobre o seu desejo de cancelar a subscrição através dos canais de contacto
disponibilizados na parte inferior desta página.

5.6

Newsletters – MailChimp

As newsletters da IBA serão enviadas através do fornecedor de e-mails MailChimp, uma plataforma de
distribuição de newsletters operada pela empresa americana Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De
Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, EUA. Para detalhes sobre a política de privacidade do fornecedor
de e-mails, por favor aceda a https://mailchimp.com/legal/privacy/. A Rocket Science Group LLC, nome
comercial MailChimp, possui certificação ao abrigo do Escudo de Proteção da Privacidade, garantindo, assim,
a
conformidade
com
os
requisitos
de
proteção
de
dados
da
UE
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). O fornecedor de
serviços de e-mail foi contratado por nós com a finalidade de defender os nossos legítimos interesses.
O fornecedor de serviços de e-mail pode utilizar os dados do destinatário com recurso a pseudónimos para
melhorar ou otimizar os seus próprios serviços (p. ex., para otimizar a entrega ou a apresentação das
newsletters a nível técnico ou para fins estatísticos). No entanto, o fornecedor de serviços de e-mail nunca
utilizará por si só qualquer informação sobre os subscritores da newsletter da IBA para contactá-los
diretamente nem para revelação a terceiros.
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5.7

Newsletters – Monitorização de E-mails

As newsletters da IBA contêm o chamado Web beacon, um ficheiro com um pixel que será transferido do
nosso servidor Web ou do servidor Web do nosso fornecedor de serviços de e-mail (se existente) quando o
Utilizador abre uma newsletter. Ao processar o pedido de transferência, o servidor Web recolherá
essencialmente dados técnicos, tais como informação sobre o seu navegador e o seu sistema operativo, bem
como o seu endereço IP e o momento exato do pedido.
Esta informação será utilizada para melhorias técnicas dos serviços baseados nos dados técnicos acima ou
para conclusões sobre os grupos-alvo e os seus hábitos de leitura em termos de localizações geográficas (as
quais podem ser determinadas através do endereço IP) ou de tempos de acesso.
Os dados estatísticos recolhidos incluem também informação sobre se o Utilizador abre as newsletters,
quando as abre e em que links clica. Embora estes elementos de informação possam ser atribuídos a
subscritores individuais de newsletters por razões técnicas, não é objetivo da IBA nem do nosso fornecedor
de serviços de e-mail (se existente) monitorizar o Utilizador individual. Em vez disso, tais análises ajudam a
IBA a identificar os hábitos de leitura do Utilizador e a fazer coincidir o conteúdo da IBA ou a disponibilizar
conteúdos diferentes ao Utilizador com base nos seus interesses.
Não é possível revogar somente o seu consentimento à monitorização de e-mails. Em caso de discordância,
o Utilizador deve cancelar completamente a subscrição do nosso serviço de newsletters.

5.8

Formulário de Contacto

Se nos contactar através de e-mail ou do formulário de contacto, a informação por si disponibilizada será
conservada para a finalidade de processar o seu pedido e para possíveis questões de seguimento.

5.9

Sistema de CRM da Salesforce

A IBA utiliza o sistema de CRM da salesforce.com Alemanha GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munique para
processar os pedidos de utilizador de forma mais rápida e eficaz.
A Salesforce possui certificação ao abrigo do Escudo de Proteção da Privacidade, garantindo, assim, a
conformidade com as leis de proteção de dados da UE, mesmo que os dados sejam tratados nos Estados
Unidos da América.
A Salesforce utilizará informação disponibilizada pelo Utilizador somente para o processamento técnico das
consultas e não transmitirá tal informação a terceiros. De forma a poder utilizar Salesforce, deve disponibilizar,
no mínimo, um endereço de e-mail correto. É possível uma utilização do serviço com recurso a pseudónimos.
Ao processar os pedidos de serviço, pode ser necessário pedir informação adicional (nome, morada).
Para o Utilizador que não concorde com a recolha e conservação de dados por parte do sistema externo da
Salesforce, a IBA proporciona formas alternativas de enviar pedidos de serviço via e-mail, telefone ou correio
postal.
Para mais informações, por favor consulte
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

a

política

de

privacidade

da

Salesforce:

5.10 Akkroo
A IBA utiliza a Akkroo para inscrição em eventos e cursos de formação, bem como para registo de dados de
contacto e morada durante feiras comerciais e congressos.
Para mais informações, por favor consulte a política de privacidade da Akkroo: https://akkroo.com/privacy.
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5.11 Bizzabo
A IBA utiliza a Bizzabo para inscrição em eventos, bem como para registo de dados de contacto e morada
durante feiras comerciais e congressos.
A IBA pode utilizar a Bizzabo para criar páginas Web temporárias.
Os Dados Pessoais tratados pela Bizzabo podem incluir, mas não se limitarem a, nome, cargo, empresa,
endereço de e-mail, número de telefone, navegador, informação sobre o dispositivo (incluindo o endereço IP)
e outras informações de identificação que possa disponibilizar à Bizzabo.
Para mais informações, por
https://www.bizzabo.com/privacy.

favor

consulte

a

política

de

privacidade

da

Bizzabo:

5.12 Utilização de Google Analytics
A página Web usa o Google Analytics, um serviço de análise Web oferecido pela Google Inc. (“Google”). O
Google Analytics utiliza os chamados cookies, ficheiros de texto guardados no seu computador que tornam
possível analisar a forma como utiliza a página Web. A informação gerada pelo cookie sobre a sua atividade
na página Web é normalmente transmitida para um servidor da Google nos Estados Unidos e conservada no
mesmo. No entanto, como a IBA ativou a anonimização do endereço IP na página Web, o seu endereço IP
será truncado pela Google nos Estados-membro da União Europeia ou noutros Estados-membro do Espaço
Económico Europeu (EEE) antes de serem transmitidos aos Estados Unidos. O seu endereço IP completo
somente será transmitido para um servidor da Google nos Estados Unidos e truncado no mesmo em situações
excecionais. Em nome do proprietário desta página Web, a IBA, a Google utilizará esta informação para
avaliar a sua utilização da página Web, para gerar relatórios de atividade da página Web e para prestar ao
proprietário da página Web outros serviços relacionados com a utilização da página Web e da Internet. O
endereço IP transmitido pelo seu navegador como parte do Google Analytics não será combinado com
quaisquer outros dados detidos pela Google.
Pode bloquear a conservação de cookies ao configurar as definições apropriadas no seu navegador, embora
deva ter em conta que, ao fazê-lo, é possível que já não possa levar a cabo uma utilização completa de todas
as funções disponibilizadas pela página Web. Adicionalmente, pode evitar que a Google recolha informação
sobre a sua utilização da página Web (incluindo o seu endereço IP) através dos cookies e que trate tal
informação ao transferir e instalar o plug-in do navegador disponível no seguinte link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Também pode evitar que o Google Analytics recolha dados ao clicar no seguinte link. É definido um cookie
de autoexclusão que evita a futura recolha dos Seus dados ao visitar a página Web:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.
Para mais informações sobre
https://policies.google.com/terms.

termos

de

utilização

e

privacidade,

por

favor

aceda

a

5.13 Google Ads
A página Web utiliza o registo de conversão da Google. Se aceder à página Web a partir de um anúncio
disponibilizado pela Google, o Google Ads armazenará um cookie no seu computador. O cookie de registo
de conversão é armazenado assim que um utilizador clica num anúncio disponibilizado pela Google. Este
cookie tornar-se-á inválido após um período de 30 dias e não é utilizado para identificação pessoal. Se aceder
a determinadas páginas da página Web e o cookie ainda não tiver expirado, a IBA e a Google podem
reconhecer que foi redirecionado para tais páginas após clicar no anúncio.
Uma vez que se atribui um cookie diferente a cada cliente do Google Ads, os cookies não podem ser
rastreados ao longo das páginas Web de vários clientes do Google Ads. A informação obtida a partir do cookie
de conversão é utilizada para gerar estatísticas de conversão para os clientes do Google Ads que escolheram
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utilizar a funcionalidade de registo de conversão. Desta forma, os clientes sabem a totalidade dos utilizadores
que clicaram no seu anúncio e que foram redirecionados para uma página Web que inclui uma etiqueta de
registo de conversão. No entanto, não receberão nenhuma informação que lhes permita identificar
pessoalmente os utilizadores.

5.14 Chatbot
Na página Web, poder-lhe-á ser apresentado um chatbot, uma pequena janela a solicitar informações. Os
dados recolhidos poderão incluir, mas não se limitarem a, cargo ou especialidade e tipo de informação que
procura.
Esta recolha de informação destina-se somente a efeitos estatísticos relativamente à categoria de Utilizador
da página Web.

5.15 Plug-ins de Redes Sociais
A IBA utiliza, nas suas páginas Web, plug-ins de redes sociais dos fornecedores abaixo listados. Pode
reconhecer tais plug-ins pelos seus respetivos logotipos.
Estes plug-ins podem possivelmente transmitir informação (que pode também incluir Dados Pessoais) ao
fornecedor de serviços para utilização adicional por sua parte. De forma a evitar uma recolha de dados
involuntária e indesejada e a transmissão para o fornecedor de serviços, utilizamos uma solução de dois
cliques. Para ativar um plug-in de uma determinada rede social, os visitantes devem em primeiro lugar ativar
o plug-in ao clicar no ícone correspondente. A recolha e transmissão de informação ao fornecedor de serviços
não terá início até que o plug-in seja ativado. Nós próprios não recolhemos quaisquer Dados Pessoais através
dos plug-ins de redes sociais nem sobre a utilização dos mesmos.
Não controlamos que dados são recolhidos por um plug-in ativado nem como tais dados são utilizados pelo
fornecedor. Atualmente, deve assumir-se que se estabelecerá uma ligação direta aos serviços do fornecedor
e que se recolherá e utilizará, pelo menos, o endereço IP e alguma informação relacionada com o dispositivo.
Os fornecedores de serviços podem também tentar armazenar cookies no computador utilizado.
Para detalhes sobre exatamente que dados são recolhidos e sobre a forma como são utilizados, por favor
consulte as políticas de privacidade do respetivo fornecedor de serviços. Nota: Se tiver uma sessão iniciada
no Facebook em simultâneo, o Facebook poderá identificá-lo como visitante de uma determinada página Web.
Incorporámos na nossa página Web os ícones de redes sociais das seguintes empresas:
Facebook (Facebook Inc.,1601S Av. Palo Alto, Califórnia, CA 94304, EUA); política de privacidade:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info
Escudo de Privacidade: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, São Francisco, CA 94103, EUA); política de privacidade:
https://twitter.com/de/privacy autoexclusão: https://twitter.com/personalization
Escudo de Privacidade: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda); política de privacidade:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
autoexclusão:
https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out
Escudo de Privacidade: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
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5.16 YouTube
A IBA possui, na sua página Web, vídeos incorporados da plataforma YouTube operada pela Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califórnia, CA 94043, EUA; política de privacidade:
https://www.google.com/policies/privacy/; autoexclusão: https://adssettings.google.com/authenticated

5.17 Google Maps
A IBA possui mapas incorporados do serviço Google Maps operado pela Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, Califórnia, CA 94043, EUA. Os dados processados podem incluir os seus endereços
IP e localizações geográficas, embora estes não sejam recolhidos sem o seu consentimento (habitualmente
dado através da configuração das definições correspondentes nos seus dispositivos móveis). O tratamento
dos dados pode ser efetuado nos Estados Unidos da América.
Política de privacidade: https://www.google.com/policies/privacy/
Autoexclusão: https://adssettings.google.com/authenticated

5.18 Word Press
A IBA pode utilizar páginas Web temporárias (por exemplo, para partilhar uma webcast consigo). Utilizamos
mais frequentemente o sistema anfitrião Word Press.
O Word Press pode solicitar a recolha dos seus Dados Pessoais, os quais podem incluir, mas não se limitarem
a, nome, empresa, endereço de e-mail, número de telefone, navegador e informação sobre o dispositivo.
Para mais informações, por
https://automattic.com/privacy

favor

consulte

a

política

de

privacidade

da

Word

Press:

5.19 Cookies
Link para a Política de Cookies

6 Direitos do Utilizador
Os Direitos do Utilizador relativamente aos Dados Pessoais são:
•

Direito de acesso, que lhe permite obter da IBA a confirmação de que os seus Dados Pessoais são
ou não tratados e, quando o são, ter acesso a estes dados bem como a informação relativa à
finalidade do tratamento, às categorias de Dados Pessoais em questão, aos destinatários a quem
tais dados foram comunicados e ao período de conservação.

•

Direito ao apagamento, que lhe permite obter o apagamento dos seus Dados Pessoais que:
Já não sejam necessários relativamente às finalidades para as quais foram recolhidos ou
tratados,
Ou em caso de oposição,
Ou quando tais dados tiverem sido alvo de tratamento ilícito,
Ou quando requerido pela regulamentação europeia ou local.
Direito de modificação e retificação, que lhe permite, assim que possível, a modificação e retificação
dos Dados Pessoais que lhe digam respeito que sejam inexatos ou estejam incompletos.

•
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•

Direito à portabilidade de dados, que lhe permite receber os Dados Pessoais que lhe digam respeito
que tenha disponibilizado à IBA, num formato estruturado, habitualmente utilizado e legível por
máquinas, e transmitir estes dados a outro controlador sem que a IBA o impeça.

•

Direito à limitação do tratamento, que lhe permite obter a limitação do tratamento dos Dados
Pessoais quando:
A exatidão dos Dados Pessoais for disputada por si,
O tratamento for ilícito e você se opuser o seu apagamento,
A IBA já não necessitar dos Dados Pessoais para as finalidades de tratamento, mas estes
continuem a ser necessários para a declaração, o exercício ou a defesa dos seus direitos
legais,
Ocorra oposição e durante a verificação, independentemente de os motivos legítimos da IBA
prevalecerem sobre os seus.

•

Direito de oposição ao tratamento, que lhe permite opor-se, por motivos legítimos relativos à sua
situação particular, a que os seus Dados Pessoais sejam alvo de tratamento. Tem também o direito
de se opor a que os seus Dados Pessoais sejam tratados para finalidades de marketing direto.

De forma a exercer os direitos acima mencionados, por favor envie um e-mail para data-protection@ibagroup.com.
A IBA responsabiliza-se por lhe responder sem atrasos injustificados e em qualquer caso no prazo de um mês
após a receção do seu pedido.
Este período pode prolongar-se até dois meses adicionais sempre que necessário, tendo em conta a
complexidade e o número de pedidos.
Deve ser informado sobre quaisquer extensões no prazo de um mês após a receção do seu pedido juntamente
com os motivos do atraso.
Adicionalmente, tem o direito a apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de controlo de proteção
de dados.

7 Minimização
Os Dados Pessoais do Utilizador são tratados somente para as finalidades especificadas na presente Política.
A utilização de quaisquer conjuntos específicos de Dados Pessoais está limitada à finalidade específica para
a qual estes foram disponibilizados.
A IBA compromete-se a tratar somente os Dados Pessoais necessários para a finalidade pretendida e recolher
somente a informação minimamente necessária para tal finalidade.
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8 Limitação de conservação
Os Dados Pessoais do Utilizador somente devem ser conservados durante o período necessário para a
finalidade para a qual foram recolhidos ou de acordo com o requerido por lei ou pelas obrigações contratuais.
A IBA conservará os seus Dados Pessoais durante o período necessário para a finalidade específica de
tratamento. Por favor, tenha em conta que, devido aos inúmeros períodos legais de conservação, poderemos
ser obrigados a conservar os seus dados durante períodos mais longos. Tal aplica-se em particular aos
períodos de retenção requeridos pela legislação comercial ou fiscal. Na ausência de períodos legais de
conservação mais longos, os dados serão sistematicamente apagados após o cumprimento da sua finalidade
pretendida.
Adicionalmente, a IBA poderá conservar dados se nos tiver dado o seu consentimento para tal ou se
quisermos utilizar determinados dados como prova em litígios durante os períodos legais de limitação, os
quais se podem prolongar até trinta (30) anos; o período de limitação habitual é de três (3) anos.

9 Segurança
A segurança dos Dados Pessoais do Utilizador deve ser garantida através de medidas técnicas e
organizacionais adequadas contra tratamento não autorizado ou ilícito e contra perdas, destruições ou danos
acidentais.
A transferência de dados a partir da e para a página Web é encriptada. A IBA utiliza HTTPS como protocolo
de transferência para a nossa presença na Internet, sempre combinado com os mais recentes protocolos de
encriptação. Adicionalmente, oferecemos encriptação de conteúdo para os visitantes que utilizem os nossos
formulários de contacto ou que se candidatem a empregos. Estes dados somente podem ser desencriptados
por nós. Além disso, o Utilizador poderá sempre recorrer a canais de comunicação alternativos (p. ex., correio
postal).

10 Limitação de transferência
Na nossa empresa, certificamo-nos de que os seus Dados Pessoais são disponibilizados somente a pessoas
que realmente necessitam de tais dados para o cumprimento de obrigações contratuais e legais.
Os seus Dados Pessoais serão transferidos a países terceiros (isto é, estados não-membro da União Europeia
ou do Espaço Económico Europeu) somente quando e na medida em que for necessário para desempenho
contratual ou cumprimento da lei ou caso nos tenha dado o consentimento para tal.
Somente transferiremos os seus Dados Pessoais para um prestador de serviços ou um associado situado
fora da União Europeia que nos forneça um igual nível de proteção de dados.
.

Fim do documento
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