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Questionário da Pfizer 
Declaração de Privacidade 

Esta declaração de privacidade refere-se ao questionário ( "Questionário") que deve ser preenchido 
por uma empresa, entidade ou pessoa física ou em seu nome ( "Requerente") que estiver propondo 
iniciar um engajamento com a Pfizer e/ou receber financiamento ou outro tipo de suporte da Pfizer. 
Se você tiver alguma dúvida, utilize as informações de contato da seção "Contato" a seguir. 

Coleta e uso de informações 

Lembre-se que solicitamos informações pessoais no Questionário. As informações que nós 
solicitamos e que você fornece nas respostas do Questionário podem incluir informações 
referentes a pessoas identificáveis, por exemplo, nomes, informações de contato, informações 
bancárias, detalhes da organização/empresa, investigações criminais e associações com 
representantes de governo. As informações pessoais serão processadas pela Pfizer para cumprir 
requisitos legais, inclusive proibir pagamentos corruptos a representantes de governo com a 
finalidade de obter ou manter negócios.   
 
Você pode ser obrigado, de acordo com as leis pertinentes, a avisar as pessoas cujas informações 
pessoais você está fornecendo e a obter seu consentimento para coleta, uso e divulgação de suas 
informações pessoais.  Ao enviar informações pessoais através deste Questionário, você indica que 
apresentou todas as notificações aplicáveis e obteve todos os consentimentos necessários.  

 
A Pfizer pode também coletar informações de outras fontes, além do Questionário específico que 
você enviar. Essas informações podem ser obtidas através dos registros existentes da Pfizer e/ou de 
fontes de terceiros, tais como bancos de dados que utilizam informações publicamente acessíveis e, 
ocasionalmente, entidades privadas que coletam informações em seu nome. 

As informações coletadas através do Questionário ou a ele relacionadas (as "Informações") serão 
analisadas para avaliar os riscos relacionados com as leis anticorrupção e podem ser usadas para 
verificação de antecedentes. O preenchimento do Questionário é voluntário. Porém, se o 
Requerente deixar de preencher o Questionário, ou não for capaz de fornecer todas as informações 
necessárias, a Pfizer pode ficar impedida de realizar negócios com o referido Requerente ou de 
oferecer o financiamento ou suporte relevante.   

Divulgação de informações e transferências transfronteiriças 

A entidade responsável pelo processamento das informações pessoais para os propósitos do 
Questionário é a entidade da Pfizer que estiver propondo iniciar um engajamento ou oferecer 
financiamento ou outro tipo de apoio para o Requerente. A entidade fornecerá as informações para 
a Pfizer, Inc., uma organização dos EUA, que manterá as informações nos Estados Unidos para seus 
próprios fins de conformidade. Algumas informações deste Questionário serão disponibilizadas 
para todas as entidades do grupo Pfizer para que elas tenham conhecimento de que o Questionário 
foi preenchido, se propuserem iniciar um engajamento com o Requerente no futuro. A lista das 
entidades Pfizer e suas respectivas localizações está disponível em 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Em algumas circunstâncias, as afiliadas da Pfizer 
terão acesso a todas as informações coletadas. Em alguns casos, um fornecedor terceirizado tem 
acesso às informações para que possa processá-las em nome de outro membro do grupo Pfizer, 
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como provedor de serviços, sob condições rigorosas de confidencialidade e segurança.  Se um 
potencial problema de conformidade for identificado, as Informações serão levadas em 
consideração mais detalhadamente pela Pfizer e/ou poderão ser divulgadas à assessoria jurídica 
externa da Pfizer e/ou às autoridades reguladoras federais, estaduais, nacionais ou locais nos EUA 
ou em outros países.  
 
Conforme mencionado anteriormente, as informações pessoais podem ser transferidas para os 
EstadosUnidos ou outros países que tenham leis de privacidade diferentes. Com relação à Área 
Econômica Europeia (AEE), nós adotamos medidas adequadas, tais como as cláusulas contratuais 
padrão adotadas pela Comissão Europeia, para proteger informações pessoais. Os interessados 
podem obter uma cópia dessas medidas em https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Direitos individuais 

Se qualquer pessoa cujas informações pessoais estiverem incluídas nas respostas do Questionário 
quiser solicitar a revisão, correção, atualização, supressão, restrição ou exclusão de informações 
pessoais ou solicitar a portabilidade das informações pessoais (até o ponto em que esse direito à 
portabilidade de dados for permitido pela lei vigente), a pessoa deve entrar em contato com 
Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. É possível que tenhamos de verificar a identidade da 
pessoa antes de aceitar a solicitação. Tentaremos atender à solicitação assim que razoavelmente 
possível. 
 
Informações adicionais para a AEE: (i) você pode apresentar uma queixa junto à autoridade de 
proteção de dados do devido país ou região, ou no país em que ocorreu a suposta violação da lei de 
proteção de dados vigente (consulte em http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); e/ou (ii) contate o diretor de proteção de dados, cujas informações de 
contato estão disponíveis em dpo.pfizer.com.  

Retenção de informações 

As informações serão retidas durante o período permitido ou exigido pela lei vigente. Os critérios 
usados para determinar os nossos períodos de retenção são: (i) o período em que mantivermos um 
relacionamento com o Requerente; (ii) obrigações legais às quais estamos sujeitos; e (iii) conforme 
for aconselhável devido ao nosso enquadramento jurídico (por exemplo, conforme os estatutos de 
limitações aplicáveis, litígio ou investigações regulatórias).  

Fale conosco 

Em caso de dúvida ou preocupação referente a esta declaração de privacidade ou como a Pfizer 
coleta e usa informações pessoais, ou se você gostaria de obter informações sobre as medidas 
adequadas que adotamos para transferências, entre em contato conosco através de 
DataProtectionUK@Pfizer.com, ou escreva para o seguinte endereço: Pfizer Limited, IPC 1-1, 
Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Como as comunicações por e-mail nem sempre são seguras, não inclua dados confidenciais no 
emails enviados para nós. 
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