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O Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento 2016/679/CE, posteriormente 
designado como “RGPD”) é o principal texto europeu relativo à proteção dos cidadãos em 
matéria de tratamento de dados pessoais e livre movimento dos mesmos.  

Aplicável a partir de 25 de maio de 2018 em toda a União Europeia, o RGPD reforça os 
direitos dos cidadãos europeus sobre os seus dados e aumenta a responsabilidade por 
parte de todos os interessados no tratamento desses dados (controladores e 
processadores), independentemente de estarem ou não sediados na União Europeia.  

A este respeito, a bioMérieux iniciou e realizou uma série de ações para cumprir com o 
RGPD. 

Proteção de dados pessoais na bioMérieux 

• Na bioMérieux, os princípios de proteção de dados por predefinição e por defeito são 
parte integral das regras da empresa e não são apenas considerados como uma 
obrigação legal.

• Por isso, a bioMérieux desenvolveu e implementou um programa de cumprimento de 
dados pessoais desde outubro de 2017.

• A implementação deste programa foi formalmente atribuída à respetiva equipa 
multifuncional. 

RGPD na bioMérieux 

• Após realizar uma avaliação prévia do cumprimento do RGPD por parte da 
bioMérieux, foi desenvolvido um programa de ação detalhado como parte do 
programa de cumprimento para garantir que a bioMérieux atende aos requisitos do 
RGPD e cumpre com as suas obrigações.

• Para este fim, desenvolveu-se uma Política de Proteção de Dados abrangente, bem 
como procedimentos e metodologias relacionados com o RGPD. 



Medidas de RGPD que realizamos até à data e iniciativas em curso  

• Nomeação formal de um Responsável pela Proteção de Dados (RPD) 

• Análise completa da política de segurança e de privacidade e do cumprimento destas 
políticas com os requisitos do RGPD

• Análise, atualização ou elaboração de procedimentos e metodologias relacionadas 
com a Política de Proteção de Dados Global 

• Criação de um registo de atividades de tratamento 

• Análise das nossas aplicações com impacto nos direitos e liberdade dos titulares dos 
dados de forma a proteger os dados dessas pessoas 

• Análise e atualização de todos os documentos legais (contratos, termos e condições, 
avisos legais) 

• Sensibilização dos funcionários e programa de formação sobre o RGPD e proteção 
de dados, segurança e confidencialidade 

• Atualização do plano de resposta em caso de violação de dados 

• Implementação de um quadro e de um processo formal para garantir que a 
bioMérieux negoceia com terceiros que atendam aos requisitos do RGPD 

• Procedimentos de tratamento de reclamações (direitos dos titulares dos dados)  

Modificação desta declaração  

Esta declaração pode estar sujeita a atualizações ou alterações futuras (nomeadamente, 
para cumprir com quaisquer novas leis e / ou regulamentos).  

Para o informarmos da data de quaisquer alterações ou atualizações, iremos alterar a data 
no canto superior esquerdo desta página para refletir a data de alteração ou atualização. A 
nova declaração modificada ou alterada será aplicável a partir da data da revisão. Por isso, 
incentivamo-lo a analisar esta declaração periodicamente para se manter informado sobre a 
forma como estamos a garantir o cumprimento no tratamento dos seus Dados Pessoais. 




