Information notice related to the processing for
the Corporate Social Responsibility survey

Nota informativa relativa ao tratamento do
questionário de Responsabilidade Social
Corporativa
Controlador de dados da
bioMérieux SA 376
Chemin de l’Orme 69280
Marcy l’Etoile

Data Controller
bioMérieux SA
376 Chemin de l’Orme
69280 Marcy l’Etoile

Motivo para o tratamento dos dados

Reason for data processing
Purpose(s)

Finalidade(s)

The purpose of the data processing is to collect the
concerns of bioMérieux Stakeholders regarding
the Corporate Social Responsibility (CSR).

A finalidade do tratamento de dados é a recolha de
preocupações das Partes Interessadas da
bioMérieux relativamente à Responsabilidade
Social Corporativa (RSC).

It allows bioMérieux to prioritize the goals, to
focus of its actions by targeting them and to
increase the positive impact.

Permite à bioMérieux priorizar os objetivos, focarse nas suas ações e aumentar o impacto
positivo.

Legal basis
Base jurídica
This data processing falls within the scope of the
legitimate interest of bioMérieux as Data Controller
and is based on the article 6 of the European
Regulation of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such
data (GDPR).

Este tratamento de dados insere-se no âmbito do
interesse
legítimo
da
bioMérieux
enquanto
Controlador de Dados e baseia-se no Artigo 6.º do
Regulamento Europeu de 27 de abril de 2016 sobre a
proteção dos cidadãos relativamente ao tratamento
de dados pessoais e livre circulação desses dados
(RGPD).

Data processed

Dados processados

Categories of data processed

Categorias dos dados processados

first name, last name (email address) and age.

Data source

nome próprio, sobrenome (endereço de eNom,
mail)prénom
e idade (adresse email) et âge.
Fonte dos dados

The data related to the contact information are
being collected from the contact data base of
bioMérieux.

Os dados relacionados com as informações de
contacto estão a ser recolhidos a partir da base de
dados de contacto da bioMérieux.
.

The age data is directly collected from
stakeholders who is responding to the survey.

Os dados relativos à idade são diretamente
recolhidos junto dos interessados que responsam ao
questionário.

Mandatory nature of data collection

the

Obrigatoriedade de recolha dos dados

CSR department of bioMérieux doesn’t require, unless O Departamento de RSC da bioMérieux não
otherwise stated, the mandatory collection of data requer a recolha obrigatória dos dados necessários
para a finalidade descrita anteriormente, salvo
necessary for the purpose described above..
indicação em contrário.
Automated decision making
Tomada de decisões automatizada
The data processing does not require automated
decision-making.
O tratamento de dados não requer uma tomada de
decisões automatizada.
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Titulares dos dados em questão

Data subjects concerned
The data processing concerns:




bioMérieux SA and its subsidiaries and
affiliates’ employees and executives
Directors of bioMérieux SA
Customers, Suppliers, Partners and
third parties with which bioMérieux
interacts directly or indirectly.

O tratamento dos dados diz respeito a:
• a bioMérieux SA e as suas subsidiárias e
os funcionários e executivos das suas filiais
•
Administradores da bioMérieux SA
• Clientes, fornecedores, parceiros e
entidades externas com os quais a
bioMérieux
interaja
direta
ou
indiretamente.

Recipients of the data

Destinatários dos dados

In connection with the purpose outlined above,
bioMérieux uses a data processor in order for this
data processor to provide services including a the
performance of the processing of data. The data
processor is “des Enjeux et des Hommes”.

A bioMérieux utiliza um processador de dados para
que este processador de dados possa prestar
serviços, incluindo o desempenho do tratamento de
dados, em linha com a finalidade descrita
anteriormente. O processador de dados é o “des
Enjeux et des Hommes”.

bioMérieux may be required to disclose certain
information to the bioMérieux group (Affiliates).
Data transfers outside of the EU
These recipients may be based in countries outside
of the European Union whose laws may not provide
the same level of personal data protection. In such
cases, we will ensure that there are adequate
safeguards in place to protect your Personal Data
and that these comply with our legal obligations.
Where the recipient is based in a country (or
countries) outside of the European Union whose laws
may not provide for the same level of data
protection, an adequate safeguard might be a data
transfer agreement with the recipient based on
standard contractual clauses approved by the
European Commission for transfers of personal data
to third party states. Further details of the transfers
described above and the adequate safeguards used
in respect of such transfers (including copies of all
relevant agreements) are also available by
contacting us at PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Data retention period
bioMérieux will conserve the Personal Data of the
stakeholders on its systems during 6 months after
the reception of the survey filled by the
stakeholders.
bioMérieux will delete the Personal Data at the end
of this period of 6 months.
The data processor will delete the Personal Data
processed immediately after the performance of the

A bioMérieux pode ser obrigada a divulgar
determinadas informações ao Grupo bioMérieux
(Associados).
Transferências de dados para fora da UE
Os destinatários podem estar sediados em países fora
da União Europeia cujas leis não forneçam o mesmo
nível de proteção de dados pessoais. Nestes casos,
garantimos a existência de medidas de proteção
implementadas para proteger os seus Dados Pessoais
e que estas cumprem com as nossas obrigações
legais. Sempre que o destinatário esteja sediado num
país (ou países) fora da União Europeia cujas leis não
forneçam o mesmo nível de proteção de dados, uma
medida de proteção adequada poderá ser um acordo
de transferência de dados com o destinatário baseado
em cláusulas contratuais padrão aprovadas pela
Comissão Europeia para transferências de dados
pessoais para países fora da União Europeia. Também
pode encontrar mais informações relativas às
transferências referidas anteriormente e às medidas
de segurança adequadas utilizadas relativamente às
transferências em questão (incluindo cópias de todos
os acordos relevantes) contactando-nos por e-mail
para PrivacyOfficer@biomerieux.com.
Período de conservação dos dados
bA bioMérieux conservará os Dados Pessoais dos
interessados nos seus sistemas durante 6 meses após
a receção do questionário preenchido pelos mesmos.
A bioMérieux eliminará os Dados Pessoais no final
deste período de 6 meses.
O processador de dados eliminará os Dados Pessoais
processados imediatamente após a execução dos
serviços, o mais tardar a 31 de dezembro de 2020.
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Exercício dos seus direitos

services, at the latest on 31st of December 2020.

Please note that, at any time, you, stakeholders,
may exercise your right to access and rectify of your
Personal Data. You are also entitled to request the
limitation or portability of your Personal Data, as
well as to refuse to be subject to automated data
processing, by contacting our data protection officer
at PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Informamos que, enquanto parte interessada, pode
exercer a qualquer momento o seu direito de acesso
e retificação dos seus Dados Pessoais. Também tem
direito a solicitar a restrição ou portabilidade dos
seus Dados Pessoais, bem como de se recusar a ser
submetido a um tratamento de dados automatizado,
entrando em contacto com o nosso responsável pela
proteção de dados através do endereço de e-mail
PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Claims or complaints filed with the supervisory
authority

Reclamações ou queixas submetidas junto da
autoridade de supervisão

If you are unhappy with the way we have handled
your Personal Data or should you have any query or
request with respect to our personal data privacy
policy, you are entitled to file a complaint with the
Data
Protection Authority
(“DPA”)
in your
jurisdiction.

Se não estiver satisfeito com a forma como tratamos
os seus Dados Pessoais ou se tiver alguma questão
ou pedido relativamente à política de privacidade dos
seus dados pessoais, tem direito a submeter uma
reclamação junto da Autoridade de Proteção de
Dados (“APD”) relevante na sua jurisdição.

Exercise of your rights

Para mais informações, contacte o responsável
pela proteção de dados (RPD)
For further information, please contact the
data protection officer (DPO)
If you would also like to be directed to the
appropriate DPA, or if you would like to contact us
with any questions or concerns about privacy issues
or Personal Data management, please contact:
PrivacyOfficer@biomerieux.com.
Your Personal Data is processed in compliance with
our Data Privacy Statement.

Se também quiser ser direcionado para a APD
adequada ou se nos quiser contactar com perguntas
ou preocupações sobre questões de privacidade ou
gestão
de
Dados
Pessoais,
contacte
PrivacyOfficer@biomerieux.com.
Os seus Dados Pessoais são tratados
conformidade
com
a
nossa
Declaração
Privacidade.
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