
 

Sem restrições 

Siemens Healthineers 
Aviso de Privacidade para Fornecedores 

 
A proteção da segurança e da privacidade dos dados pessoais das pessoas físicas (“Titular”) que atuam por meio de nossos 

clientes, fornecedores, vendedores e parceiros comerciais (cada um denominado “Parceiro Comercial”) é de fundamental 

importância para a Siemens Healthineers Brasil Ltda, e suas empresas associadas (conjuntamente “Siemens”). 

Consequentemente, a Siemens realiza o tratamento dos dados pessoais de acordo com as leis de proteção de dados e de 

segurança de dados aplicáveis.   

  

 

1. Categorias de dados pessoais tratados, finalidade do tratamento e base legal  

  

No contexto da relação comercial com a Siemens, a Siemens poderá tratar os dados pessoais para as seguintes finalidades:  

  

o Se comunicar com os Parceiros Comerciais sobre produtos, serviços e projetos da Siemens ou dos Parceiros 

Comerciais, por exemplo, respondendo a consultas ou solicitações;   

o Planejar, executar e gerenciar o relacionamento (contratual) com os Parceiros Comerciais, por exemplo, executando 

transações e pedidos de produtos ou serviços, processamento de pagamentos, realização de atividades de 

contabilidade, auditoria, faturamento e cobrança, organização de remessas e entregas, facilitar reparos e 

fornecimento de serviços de suporte;  

o Administrar e realizar pesquisas com clientes, campanhas de marketing, análises de mercado, sorteios, concursos 

ou outras atividades ou eventos promocionais;  

o Manter e proteger a segurança de nossos produtos, serviços e sites, prevenindo e detectando ameaças de 

segurança, fraude ou outras atividades criminosas ou maliciosas;  

o Garantir a conformidade com obrigações legais (como obrigações de conservação de registros), com obrigações de 

verificação do nível de conformidade dos Parceiros Comerciais (para prevenir crimes de colarinho branco ou lavagem 

de dinheiro) e com as políticas da Siemens ou com os padrões de mercado; e  

o Resolver disputas, exigir o cumprimento de um contrato e para o exercício regular de direitos da Siemens.   

  

Para os fins acima mencionados, a Siemens poderá tratar as seguintes categorias de dados pessoais:  

  

o Informações contratuais, como o nome completo, endereço comercial, número de telefone comercial, número de 

celular comercial, número de fax comercial e endereço de e-mail comercial;  

o Dados de pagamento, como os dados necessários para o processamento de pagamentos e prevenção de fraude, 

inclusive números do cartão de crédito/débito, números do código de segurança e outras informações de 

faturamento;  

o Outras informações obrigatoriamente tratadas em relação a um projeto, a partir de um contrato com a Siemens ou 

fornecidas voluntariamente pelo Titular, como para pedidos efetuados, pagamentos realizados, solicitações e 

execução de projeto;  

o Informações coletadas de fontes publicamente disponíveis, de bancos de processamento de dados e de agências de 

crédito; e  

o Caso seja legalmente exigido para o exame de conformidade do Parceiro Comercial: informações sobre litígios 

relevantes ou outros procedimentos legais contra os Parceiros Comerciais.  

  

O tratamento dos dados pessoais é necessário para o cumprimento dos objetivos acima mencionados inclusive para o 

cumprimento da respectiva relação (contratual) com os Parceiros Comerciais. Salvo indicação contrária, a base legal para o 

tratamento de dados pessoais é o Artigo 7, V ou IX, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, 

ou – caso explicitamente fornecido pelos Titulares – o consentimento  (Artigo 7, I, da LGPD).  

    



 

Sem restrições 

   
  

  

Se os dados pessoais mencionados não forem disponibilizados ou a Siemens não puder coletá-los, as finalidades de 

tratamento listadas acima poderão não ser alcançadas.  

   

  

2. Compartilhamento e divulgação dos dados pessoais  

  

A Siemens poderá compartilhar dados pessoais com outras empresas da Siemens, mas apenas se, e na medida em que tal 

transferência seja estritamente necessária para os fins mencionados acima.  

  

Se legalmente permitido, a Siemens poderá compartilhar dados pessoais com tribunais, autoridades competentes ou 

advogados caso seja necessário para o cumprimento de obrigação legal, regulatória, ou para o exercício regular de direitos 

da Siemens.   

  

A Siemens contrata prestadores de serviços para tratar dados pessoais em nosso nome (denominados de “operadores”), 

como, por exemplo, serviços de armazenamento de dados ou manutenção de TI, os quais atuam apenas sob instruções da 

Siemens e são contratualmente obrigados a agir em conformidade com a legislação aplicável de proteção de dados.  

  

Os destinatários dos dados pessoais podem estar localizados fora do Brasil, incluindo em países cujas leis aplicáveis não 

ofereçam o mesmo nível de proteção de dados que as leis do Brasil 

  

Nesses casos, e a menos que seja permitido de outra forma pela lei aplicável, a Siemens deverá tomar medidas para 

implementar salvaguardas adequadas para proteger os dados pessoais por outros meios.  

  

o A Siemens compartilha dados pessoais com empresas da Siemens em outros países somente se elas tiverem 

implementado as Regras Empresariais Vinculantes da Siemens (Binding Corporate Rules - “BCR”) para a proteção 

dos dados pessoais. Mais informações sobre o BCR Siemens podem ser encontradas aqui.   

o A Siemens transfere dados pessoais para destinatários externos em outros países apenas no caso de o respectivo 

destinatário ter celebrado (i) um contrato com cláusulas contratuais padrão com a Siemens, (ii)  ter implementado  

Regras Corporativas Vinculantes sobre proteção de dados na sua empresa. Os indivíduos afetados poderão solicitar 

maiores informações e cópias das salvaguardas implementadas do contrato indicado na Cláusula 6 abaixo.  

   

 

3. Períodos de Armazenamento dos Dados  

  

Salvo expressa indicação contrária no momento da coleta dos dados pessoais do Titular (por exemplo, em um formulário de 

consentimento aceito pelo Titular), nós eliminamos os dados pessoais caso a sua conservação não seja mais necessária com 

relação aos fins para os quais foram coletados ou de outra forma tratados, e não haja nenhuma obrigação legal para sua 

conservação, de acordo com a lei aplicável (como alguma lei fiscal ou comercial) que exija que nós continuemos a conservar 

os dados pessoais.   

   

 

4. Direito de retirar o consentimento  

  

No caso de um Titular ter declarado o seu consentimento para o tratamento de determinados dados pessoais pela Siemens, 

ele terá o direito de retirar o consentimento a qualquer momento o que não afeta os tratamentos realizados sob amparo do 

consentimento anteriormente manifestado. Caso o consentimento seja retirado, a Siemens somente poderá continuar a 

tratar os dados pessoais caso haja outra base legal para o tratamento que justifique a continuação. 

 

https://static.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@global/documents/download/mda3/nzc4/~edisp/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en-04923923.pdf
https://static.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@global/documents/download/mda3/nzc4/~edisp/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en-04923923.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en


 

Sem restrições 

 

5. Direito de acesso, de correção, anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais, , direito de oposição 

ao tratamento e direito à portabilidade de dados 

 

De acordo com a LGPD, o Titular afetado poderá - desde que as respectivas pré-condições jurídicas sejam atendidas:  

  

o obter da Siemens a confirmação se os dados pessoais relativos ao Titular estão sendo ou não tratados, informações 

sobre como ocorre o tratamento, e, se for o caso, ter acesso aos dados pessoais;  

o obter da Siemens a correção dos dados pessoais;  

o obter da Siemens a eliminação, anonimização ou bloqueio dos dados pessoais do Titular;  

o se opor, por motivos relacionados com a situação particular do Titular, ao tratamento dos dados pessoais; e 

o obter da Siemens uma cópia dos dados pessoais, em formato estruturado e interoperável, e solicitar à Siemens que 

nós transmitamos esses dados para outro destinatário selecionado pelo Titular. 

    

 

6. Contato  

  

O Departamento de Privacidade de Dados da Siemens Healthineers oferece suporte para quaisquer perguntas, comentários, 

preocupações ou reclamações relacionadas à privacidade de dados ou no caso de um Titular desejar exercer algum de seus 

direitos relacionados à privacidade de dados, conforme mencionado na Cláusula 5 acima. O Encarregado da Privacidade de 

Dados do Grupo da Siemens Healthineers poderá ser contatado através do e-mail: data.privacy.br.team@siemens-

healthineers.com  

   

O Departamento de Privacidade de Dados da Siemens sempre envidará os melhores esforços para atender e resolver 

quaisquer solicitações ou reclamações consideradas relevantes.  

   
Ademais, você também poderá entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com suas 
solicitações ou reclamações.  
  
 


