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A.1.5 – Política de Privacidade  

Objeto da Política de Privacidade. 

A Bristol-Myers Squibb respeita as suas preocupações com a privacidade e valoriza a relação que mantemos 
consigo. Esta política de privacidade descreve os tipos de informações pessoais que recolhemos através do 
nosso Site de Ofertas de Emprego, qualquer dos seus subdomínios e/ou diretorias, das suas aplicações e 
funcionalidades e todas as informações ou comunicações associadas, incluindo emails (o “Site”), o modo 
como poderemos utilizar estas informações e com quem as poderemos partilhar. A nossa política de 
privacidade descreve também as medidas que adotamos para proteger a segurança das informações 
pessoais. Também lhe damos conta de como poderá contactar-nos para colocar possíveis dúvidas que tenha 
sobre as nossas práticas de privacidade e cookies.  

 

O seu acesso e utilização deste Site está sujeito a esta política de privacidade e de cookies, ao aviso legal e 
a toda a legislação e regulamentação aplicável. Todos os utilizadores devem ler cuidadosamente esta 
política de privacidade. Se não concordar com algum destes termos e condições, não deve aceder ao Site 
e/ou fornecer-nos as informações pessoais solicitadas.  

 

Ao aceder e navegar o Site, o utilizador declara que compreende, aceita e concorda na íntegra, sem 
limitações ou reservas, com esta política de privacidade.  

 

Como É que Esta Política de Privacidade Define “Informações Pessoais”?  

O termo “informações pessoais” na aceção que lhe é dada ao longo desta política de privacidade, aplica-se 
a todas as informações ou conjuntos de informações que identificam ou são utilizadas, por ou em nome da 
Bristol-Myers Squibb, para identificar, direta ou indiretamente, uma pessoa. Utilizaremos as suas 
informações pessoais em conformidade com esta política de privacidade e, se assim não for, informá-lo-
emos ou pediremos o seu consentimento, conforme exigido pela legislação aplicável.  

 

Informações que Recolhemos e Como As Utilizamos. 

A. Informações pessoais que fornece. 

Pode visitar grande parte do Site sem se identificar ou fornecer outras informações de identificação pessoal. 
Algumas áreas do Site podem solicitar a apresentação de informações, de modo a permitir-nos responder 
ao seu pedido ou possibilitar o seu acesso a áreas, conteúdos e funcionalidades específicos ou a sua 
participação em determinada atividade. Algumas informações que nos apresentar poderão ser dados 
pessoais. Se decidir candidatar-se a um dos empregos indicados no Site, será solicitado a apresentar 
informações pessoais de modo a poder aceder às funcionalidades do Site para candidatura ao emprego e 
permitir-nos analisar e responder à sua candidatura. 



Pode sempre optar por não fornecer as informações solicitadas, sendo que, neste caso, poderá não lhe se 
possível participar na atividade específica que requer essas informações ou aceder aos conteúdos, à área ou 
funcionalidade específicas. Se não nos fornecer determinadas informações pessoais, não lhe será possível 
preencher e apresentar candidaturas a empregos através do Site. Não utilizaremos as informações pessoais 
que nos fornecer de forma incompatível com as finalidades para as quais as forneceu, conforme descrito 
infra. 

 

Seguem-se as formas de acordo com as quais poderá ser solicitado a fornecer informações pessoais e os 
tipos de informação que poderá apresentar. Também explicamos o modo como poderemos utilizar as 
informações. 

  

• Fins de recrutamento 
 Se utilizar as funções de pesquisa de emprego e candidatura do nosso Site, poderemos pedir-lhe as 
suas informações pessoais para os nossos fins de recrutamento, com vista a contactá-lo no âmbito 
de oportunidades junto da Bristol-Myers Squibb e avaliar a sua adequação a um dado lugar na nossa 
empresa. Estas informações podem incluir, na medida do permitido pela legislação aplicável, o seu 
nome, dados de contacto, antecedentes profissionais e académicos, referências e outras informações 
a seu respeito que podem eventualmente ser consideradas dados pessoais sensíveis (por exemplo, 
raça, etnia, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados de saúde 
ou relacionados com a sua orientação sexual).   

 

• Outros usos das informações  
Poderemos utilizar as informações pessoais que nos fornecer através do Site para satisfazer as 
nossas necessidades internas. Estas necessidades incluem administração do Site, análise de dados 
e cumprimento das nossas obrigações legais, políticas e procedimentos.  

 

B. Informações pessoais provenientes de fontes de informação públicas ou de terceiros. 

Ocasionalmente, poderemos complementar as suas informações de identificação pessoal com informações 
que recebemos de fontes terceiras, no sentido de verificar as suas informações e/ou apresentar-lhe 
informações, comunicações ou produtos e/ou serviços mais adequados. 

 

A verificação abrange o processo de verificar que os dados fornecidos pelas pessoas estão corretos e 
completos. Importa salientar que o nosso processo de recrutamento inclui um processo de verificação 
direcionado para dados como, por exemplo, as suas informações de contacto, a sua identidade, situação 
profissional, referências profissionais, habilitações académicas, o seu direito ao emprego, investigações de 
natureza financeira, bem como verificações de informações extraídas do registo criminal. Estas informações 
serão verificadas pelo nosso fornecedor [Workday] especializado em verificações de antecedentes. 

 

C. Cookies. 

Poderemos armazenar algumas informações no seu computador com recurso a uma técnica compatível com 
o seu navegador, designada “cookies”. Os cookies são utilizados para diversos fins incluindo, sem 



limitações: ajudá-lo a iniciar sessão (por exemplo, memorizando o seu nome de utilizador quando se registar 
ou iniciar sessão); memorizando algumas das suas preferências de utilizador personalizadas; ajudando-nos 
a compreender melhor o modo como as pessoas utilizam o Site; e ajudando-nos a melhorar o nosso Site. 
Em alguns casos, estas informações irão ajudar-nos a adaptar o conteúdo aos seus interesses ou a evitar 
pedir-lhe as mesmas informações sempre que regressa ao Site. Poderemos partilhar as suas informações de 
cookies com os nossos agentes e parceiros da área de tecnologia de publicidade para lhe apresentar 
publicidade direcionada que poderá surgir em outros sítios Web que visitar na Internet. Estes parceiros 
utilizam tecnologias para fazer corresponder os cookies colocados no seu computador pelo nosso Site com 
cookies colocados no seu computador por outros sítios Web que eventualmente visitar ou visitou. No que 
diz respeito à recolha de dados de tráfego, poderemos recorrer a terceiros para recolherem estes dados em 
nosso nome. Para desativar ou limitar o uso de cookies, consulte as opções que lhe são disponibilizadas 
pelo seu navegador Internet. Contudo, se o fizer, é possível que algumas páginas deste Site não funcionem 
corretamente. 

 

D. Web Beacons. 

Um Web Beacon é uma imagem clear GIF (Graphics Interchange Format) ou etiqueta pixel que as empresas 
colocam nos seus sítios Web de modo a permitir que uma empresa de medição do impacto da publicidade 
ou de audiências as ajude a analisar as respetivas campanhas de publicidade e os padrões normais de 
utilização dos visitantes dos seus sítios Web. A Bristol-Myers Squibb utiliza Web Beacons em alguns dos 
seus sítios Web. Sob reserva da transferência de controlo descrita infra, a Bristol-Myers Squibb não venderá 
ou alugará as suas informações de identificação pessoal. 

 

E. Acesso a Servidores Web e Endereços IP.  

Um endereço IP é um identificador único utilizado por determinados dispositivos eletrónicos para 
identificar e comunicar entre si através da Internet. Sempre que visita os nossos Sites, recebemos 
informações sobre o endereço IP do dispositivo que utiliza para aceder à Internet. 

 

Este Site recorre ao Google Analytics e ao Crazy Egg, serviços de análise Web disponibilizados pela 
Google, Inc. (“Google”) e a Crazy Egg, Inc. (“Crazy Egg”). Estes serviços utilizam “cookies”, que são 
ficheiros de textos colocados no seu computador, para ajudar o sítio Web a analisar o modo como os 
utilizadores utilizam o site. As informações geradas pelo cookie sobre o seu uso do sítio Web (incluindo o 
seu endereço IP) serão transmitidas por estes serviços e armazenadas nos respetivos servidores localizados 
nos Estados Unidos da América. Estes serviços utilizarão estas informações para avaliar o seu uso do sítio 
Web, compilar relatórios sobre a atividade no sítio Web destinados a operadores de sítios Web, bem como 
para fornecer outros serviços relacionados com a atividade no sítio Web e o uso da Internet. A Google 
poderá também transferir estas informações para parceiros sempre que seja obrigada por lei a fazê-lo, ou 
quando estes terceiros tratam as informações em nome da Google. A Google não associará o seu endereço 
IP a outros dados que tenha em seu poder. O utilizador pode recusar o uso de cookies selecionando as 
definições adequadas no seu navegador, embora seja importante salientar que se o fizer, poderá não lhe ser 
possível usufruir de toda a funcionalidade deste Site. Ao usar este Site, o utilizador autoriza que a Google 
proceda ao tratamento dos dados a seu respeito do modo e para os efeitos descritos supra. 

 

Com ou sem cookies, o nosso sítio Web monitoriza os dados de utilização, tal como o endereço de origem 
de um pedido de encaminhamento para uma página (por exemplo, o seu endereço IP, nome de domínio, 



data e hora do pedido de encaminhamento para uma página, o sítio Web de origem (se for o caso) e outros 
parâmetros do URL (por exemplo, critérios de pesquisa)). Utilizamos dados de servidores Web e outras 
tecnologias para compreender melhor o uso de sítios Web em geral e para determinar as áreas do nosso 
sítio Web que os utilizadores preferem (por exemplo, com base no número de visitas a essas áreas). Estas 
informações são armazenadas e utilizadas pela Bristol-Myers Squibb para fins estatísticos. Em alguns casos, 
de modo a apresentar-lhe programas e informações mais adequados, poderemos recolher e consolidar as 
suas informações online e combiná-las com informações de identificação pessoal recolhidas de fontes e 
programas terceiros. Poderemos trabalhar com terceiros no sentido de obter ajuda no âmbito destas 
atividades. 

 

Os nossos fundamentais legais para a utilização e o tratamento as suas informações pessoais. 

Os nossos fundamentos legais para a utilização e o tratamento das informações pessoais a seu respeito 
incluem que o tratamento seja necessário para: 

 

 O funcionamento do Site e a disponibilização dos recursos, conteúdos, ferramentas, serviços 
ou atividades do Site; 

 Os interesses legítimos da Bristol-Myers Squibb de estabelecer e gerir a relação profissional 
que tem com o utilizador e para funções associadas, incluindo para efeitos de recursos humanos 
e administrativos, tal como recrutamento e conservação de registos; 

 A celebração de contratos de trabalho e serviços, incluindo gestão de recursos humanos e 
vencimentos; e 

 Efeitos do cumprimento das obrigações e exercício dos direitos previstos na legislação e 
regulamentação aplicável em matéria de trabalho. 

 

Informações Que Partilhamos. 

Não vendemos, alugamos ou trocamos informações pessoais que os utilizadores enviam através do nosso 
Site, nem as divulgamos com recurso a qualquer outro meio, exceto conforme descrito nesta política de 
privacidade. As informações pessoais são sempre tratadas de forma confidencial e nos termos da legislação 
aplicável. Sempre que necessário, para efeitos do descrito na presente política de privacidade, poderemos 
também partilhar as suas informações pessoais no seio das entidades associadas à Bristol-Myers Squibb e 
com pessoas e empresas com as quais a Bristol-Myers Squibb trabalha, tal como prestadores de serviços, 
parceiros da área de recrutamento, organismos reguladores e serviços responsáveis pela aplicação da lei.  

 

A. Prestadores de serviços. 

Poderemos partilhar as informações com prestadores de serviços de modo a permitir que executem serviços 
de tratamento de dados em nosso nome e/ou para efeitos de distribuição pela Internet, em conformidade 
com a legislação aplicável (por exemplo, para processamento de formulários de registo online relativos a 
eventos ou para gestão dos nossos blogues). Estes prestadores de serviços não estão autorizados por nós a 
utilizar ou divulgar as informações, exceto conforme necessário para a execução dos serviços em nosso 
nome ou para cumprimento de obrigações legais.  

 

 



B. Parceiros da Área de Recrutamento. 

Os dados pessoais recolhidos através do nosso processo de recrutamento serão disponibilizados aos 
parceiros da área de recrutamento que contratarmos na União Europeia, alojados nos Estados Unidos da 
América pela Workday e tratados pelo nosso responsável pelo tratamento de dados, a Workday, fora da 
União Europeia. Além disso, apenas o pessoal da Bristol-Myers Squibb responsável pela gestão do lugar 
específico a que o utilizador se candidatou terá acesso aos seus dados pessoais. Este procedimento poderá 
obrigar-nos a partilhar as suas informações pessoais com as afiliadas competentes da Bristol-Myers Squibb 
dentro ou fora do Espaço Económico Europeu (EEE), para efeitos de uma tomada de decisão de 
recrutamento, política de recrutamento, monitorização de igualdade de oportunidades e seleção. Apenas 
divulgaremos os seus dados quando necessário para fins empresariais legítimos (por exemplo, para efeitos 
de recursos humanos e gestão no âmbito dos nossos processos de recrutamento e contratação), sendo estas 
divulgações efetuadas em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados aplicável. 

 

C. Aplicação da Lei. 

Em raras ocasiões poderemos ser obrigados, por decisão judicial ou outro processo legal ou regulamentar, 
ou ao abrigo de outros requisitos previstos na lei, a divulgar informações de identificação pessoal aos 
serviços responsáveis pela aplicação da lei, tribunais ou às autoridades reguladoras.  Poderemos também 
ser obrigados a proceder a esta divulgação sempre que acreditarmos ser necessária ou adequada para evitar 
danos físicos ou prejuízos financeiros, ou no âmbito de uma investigação de uma alegada ou efetiva 
atividade ilegal. A Bristol-Myers Squibb colaborará na resposta a estes pedidos, em conformidade com os 
procedimentos regulamentares ou legais, e adotará as devidas medidas no sentido de assegurar que o 
requerente compreende a natureza sensível das informações de identificação pessoal em matéria de saúde 
que receber. 

 

D. Venda ou Transmissão da Empresa. 

Reservamo-nos o direito de partilhar, vender, transferir, licenciar ou de outro modo disponibilizar as 
informações a seu respeito que se encontrarem em nosso poder, em caso de venda, alienação, fusão, 
aquisição ou outra forma de transmissão de toda ou parte da nossa empresa ou dos nossos ativos e em 
conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação aplicável. Se assim acontecer, envidaremos os 
esforços razoáveis no sentido de assegurar que o adquirente utiliza as informações fornecidas pelo utilizador 
através deste Site de uma forma compatível com esta política de privacidade.  

 

E. Transferência Internacional de Dados. 

As pessoas, empresas e agências supramencionadas poderão estar localizadas no seu país, em outros países 
do Espaço Económico Europeu (EEE), nos Estados Unidos da América e outros países fora do EEE. Alguns 
países não pertencentes ao EEE podem não oferecer o mesmo nível de proteção da privacidade a que está 
habituado no seu país. Contudo, a Bristol-Myers Squibb manterá, tanto quanto possível, dentro dos limites 
previstos por lei, a confidencialidade das informações pessoais que receber. A Bristol-Myers Squibb 
implementará medidas contratuais adequadas (incluindo cláusulas contratuais-tipo e as nossas regras 
vinculativas empresariais (binding corporate rules, BCRs), cujas cópias poderá obter contactando assegurar 
que as entidades competentes da Bristol-Myers Squibb e terceiros fora do EEE oferecem um nível de 
proteção adequado das suas Informações pessoais, conforme estabelecido na presente política de 
privacidade e previsto na legislação aplicável.  



 

 

 

Ligações para outros Sites. 

Ocasionalmente, disponibilizamos ligações para outros sítios Web para sua comodidade e a título de 
informação. Estes sítios Web funcionam independentemente do nosso Site e não estão sob o nosso controlo. 
Estes sítios Web poderão ter as suas declarações de privacidade ou termos de utilização os quais, 
recomendamos vivamente, deve consultar se visitar quaisquer sítios Web acessíveis através de ligações. 
Não somos responsáveis pelo conteúdo destes sítios Web, por quaisquer produtos ou serviços que sejam 
oferecidos através dos mesmos, ou pela utilização de sítios Web acessíveis através de ligações. Para mais 
informações nesta matéria, consulte o aviso legal.  

 

Como Protegemos Informações Pessoais.  

Mantemos salvaguardas administrativas, técnicas e físicas no Site, concebidas para proteger as informações 
pessoais que recolhemos através do nosso Site contra perda, uso indevido ou acesso não autorizado, 
divulgação, alteração ou destruição, em conformidade com a legislação aplicável. 

 

Conservação das Suas Informações Pessoais. 

Apenas conservaremos as suas informações pessoais enquanto for necessário para dar cumprimento aos 
objetivos referidos supra ou a qualquer obrigação legal. Quando deixarem de ser necessários para estes 
efeitos, os seus dados pessoais serão eliminados em segurança. Isto pode significar que os seus dados 
pessoais sejam conservados pela Bristol-Myers Squibb durante vários anos, dependendo da finalidade e 
necessidade de tratamento destes dados. Para mais informações sobre os prazos de conservação de dados 
pessoais pela Bristol-Myers Squibb’s, contacte-nos. 

 

Modificação da Política de Privacidade.  

Na medida do permitido pela legislação aplicável a Bristol-Myers Squibb poderá, em qualquer momento, 
rever os termos e condições da presente política de privacidade que rege o uso do Site. Em caso de alteração 
dos termos e condições previstos na presente política de privacidade, a política com as alterações 
introduzidas será publicada no Site. O utilizador está vinculado a estas alterações devendo, por conseguinte, 
consultar regularmente estes termos e condições.  

 

Os Seus Direitos. 

O utilizador tem o direito de requerer o acesso, a retificação ou eliminação das informações pessoais a seu 
respeito, limitar o respetivo tratamento ou de se opor a certas formas de tratamento destas informações ou 
à portabilidade de dados e outros direitos, tal como o direito a que as suas informações sejam apagadas em 
determinadas circunstâncias, em conformidade com a legislação aplicável. Em determinadas circunstâncias 
limitadas previstas na legislação aplicável, a Bristol-Myers Squibb poderá recusar disponibilizar estas 
informações. 



 

Se após uma análise das informações pessoais que mantemos a seu respeito considerar que estão incorretas 
ou de algum modo constituem motivo de preocupação, o utilizador poderá requerer que sejam alteradas, 
eliminadas ou restritas, em conformidade com os requisitos aplicáveis. 

 

Poderá exercer estes direitos em qualquer momento, contactando-nos 

• por escrito para:  
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Limited 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge 
Middlesex 
UB8 1DH 
 
Attn.: Responsável pela Privacidade dos Dados 

 

Além disso, a Bristol-Myers Squibb está determinada em afetar um encarregado da proteção dos dados que 
será responsável por supervisionar a nossa conformidade com o novo regime de proteção de dados da UE, 
ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, logo que entrar em vigor em 25 de maio de 2018.  
Uma vez nomeado, o Encarregado da Proteção de Dados poderá ser contactado em caso de dúvidas ou 
questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Se o tratamento dos seus dados pessoais pela Bristol-Myers Squibb estiver abrangido pela legislação da 
UE, o utilizador poderá também apresentar uma queixa junto da autoridade de controlo da proteção de 
dados do país da sua residência. Encontrará o nome da autoridade de controlo relevante e os dados de 
contacto em http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

 

Data da versão: [27 de setembro de 2017] 

 

 


