Política de Privacidade
Em vigor a partir de 23 de setembro de 2020.
Esta “Política de Privacidade” descreve a forma como a Intercept Pharmaceuticals, Inc. e as suas
subsidiárias (coletivamente, “Intercept”, “nós”, “nos” ou “nosso”) recolhem, utilizam, divulgam
e, de outra forma, tratam dados pessoais no âmbito deste Website e de qualquer um dos nossos
outros websites, aplicações móveis ou serviços online que estão ligados a esta Política de
Privacidade (coletivamente designados por “Sites”).

Os dados pessoais que recolhemos
Recolhemos dados pessoais sobre si nos nossos Sites das seguintes formas:
Dados que escolhe fornecer
Os dados pessoais que pode fornecer através dos nossos Sites, ou partilhar connosco de outra
forma, incluem:
•
•
•
•

•
•
•

Informações de Contacto Pessoal e Empresarial, como o seu nome, apelido, endereço
postal, endereço de e-mail, número de telefone, cargo e nome do empregador;
Credenciais profissionais, como o histórico académico e profissional, afiliações
institucionais e outras informações do tipo que seria incluído num curriculum vitae;
Informação de perfil, como o seu nome de utilizador e palavra-passe, setor de atividade,
interesses e preferências;
Feedback e correspondência, tal como informação que fornece nas suas respostas a
inquéritos, quando participa em atividades de pesquisa de mercado, comunica um
problema com os Sites, recebe apoio ao cliente ou de outra forma troca correspondência
connosco;
Informações sobre transações, tais como detalhes sobre programas, eventos ou outras
atividades para os quais se inscreve através dos Sites;
Informações sobre a utilização, tais como informações sobre a forma como utiliza os Sites
e interage connosco; e
Informações de marketing, como as suas preferências para receber comunicações de
marketing.

Informações de sites de redes sociais
Os nossos Sites podem incluir interfaces que lhe permitem estabelecer a ligação a sites de redes
sociais (ou seja, “SRS”). Se estabelecer uma ligação a um SRS através dos nossos Sites, autorizanos
a aceder, utilizar e armazenar as informações que concordou que o SRS nos poderia fornecer com
base nas suas definições nesse SRS. Iremos aceder, utilizar e armazenar essas informações de
acordo com esta Política de Privacidade. Pode revogar o nosso acesso futuro às informações que

nos fornecer através de um SRS a qualquer momento, alterando as definições adequadas nas
definições da sua conta no SRS aplicável.
Informações que obtemos de outros
Poderemos também obter informações sobre si de outras fontes, e poderemos adicioná-las às
informações que obtemos através dos nossos Sites. Podemos combinar outras informações
disponíveis publicamente, tais como informações relacionadas com a organização para a qual
trabalha, com os dados pessoais que nos fornece através dos nossos Sites.
Informação recolhida automaticamente
Poderemos registar automaticamente informações sobre si e o seu computador ou dispositivo
móvel quando aceder aos nossos Sites. Por exemplo, podemos registar o nome e a versão do
sistema operativo do seu computador ou dispositivo móvel, o fabricante e o modelo, o tipo de
navegador, o idioma do navegador, a resolução do ecrã, o website que visitou antes de entrar
nos nossos Sites, as páginas que visualizou, quanto tempo passou numa página, e tempos de
acesso e informações sobre a sua utilização e ações relativamente aos nossos Sites. Recolhemos
esta informação sobre si utilizando cookies. Queira consultar a secção abaixo para obter mais
detalhes.

Cookies e tecnologias semelhantes
O que são os cookies?
Podemos recolher informações utilizando “cookies”. Os cookies são pequenos ficheiros de dados
armazenados no disco rígido do seu computador ou dispositivo móvel por um website. Podemos
utilizar cookies de sessão (que expiram quando fecha o seu navegador Web) e cookies
persistentes (que permanecem no seu computador ou dispositivo móvel até que os elimine) para
lhe proporcionar uma experiência mais pessoal e interativa nos nossos Sites.
Cookies que utilizamos
Utilizamos duas categorias abrangentes de cookies: (1) cookies originais, servidos diretamente
por nós ao seu computador ou dispositivo móvel, que utilizamos para reconhecer o seu
computador ou dispositivo móvel quando revisita os nossos Sites; e (2) cookies de terceiros, que
são servidos pelos prestadores de serviços nos nossos Sites e podem ser utilizados por esses
prestadores de serviços para reconhecer o seu computador ou dispositivo móvel ao visitar outros
websites.
Os nossos Sites utilizam os seguintes tipos de cookies para os fins indicados abaixo:

Tipo de cookie

Finalidade

Cookies
essenciais

Estes cookies são essenciais para lhe fornecer serviços disponíveis através
dos nossos Sites e para lhe permitir utilizar algumas das suas funcionalidades.
Sem estes cookies, poderá não ser possível fornecer-lhe os serviços que
solicitar. Utilizamos estes cookies apenas para lhe fornecer esses serviços.

Cookies de
funcionalidade

Estes cookies permitem que os nossos Sites recordem as escolhas que faz
quando utiliza os mesmos. A finalidade destes cookies é proporcionar-lhe
uma experiência mais pessoal e evitar que tenha de voltar a selecionar as
suas preferências sempre que visitar os nossos Sites.

Cookies de
análise e
desempenho

Estes cookies são utilizados para recolher informações sobre o tráfego para
os nossos Sites e sobre a forma como os utilizadores utilizam os mesmos. As
informações recolhidas podem incluir o número de visitantes dos nossos
Sites, os websites que os encaminharam para os mesmos, as páginas que
visitaram nos nossos Sites, a hora do dia a que visitaram os nossos Sites, se
já tinham visitado os nossos Sites anteriormente e outras informações
semelhantes. Utilizamos estas informações para ajudar a explorar os nossos
Sites de forma mais eficiente, para recolher informações demográficas e para
monitorizar o nível de atividade nos nossos Sites.
Utilizamos o Google Analytics para este fim. O Google Analytics utiliza os seus
próprios cookies e é utilizado apenas para melhorar a forma como os nossos
Sites funcionam. Pode obter mais informações sobre o Google Analytics, os
cookies e sobre a forma como a Google protege os seus dados no website da
Google. Pode impedir a utilização do Google Analytics relativamente à sua
utilização dos nossos Sites descarregando e instalando um plugin do
navegador.

Desativar cookies
Se não aceitar os nossos cookies, poderá enfrentar alguns inconvenientes ao utilizar os nossos
Sites. Por exemplo, podemos não conseguir reconhecer o seu computador ou dispositivo móvel
e poderá ter de iniciar sessão sempre que visitar os nossos Sites. As suas escolhas para gerir a
utilização de cookies incluem:
•

Bloquear cookies no seu navegador. A maioria dos navegadores permite-lhe remover
ou rejeitar cookies. Para tal, siga as instruções nas definições do seu navegador.
Muitos navegadores aceitam cookies por predefinição até alterar as suas definições.
Para mais informações sobre cookies, incluindo como ver quais os cookies que foram

•

•

definidos no seu dispositivo e como gerir e eliminar esses cookies, visite
www.allaboutcookies.org.
Bloquear a utilização da ID de publicidade nas suas definições móveis. As definições
do seu dispositivo móvel podem disponibilizar funcionalidades para limitar a
utilização da ID de publicidade associada ao seu dispositivo móvel para fins
publicitários baseados em interesses.
Ferramentas de autoexclusão do setor da publicidade. Também pode utilizar estas
opções de autoexclusão para limitar a utilização da sua informação para publicidade
baseada nos interesses pelas empresas participantes:
o Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info
o Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Uma ligação a um website ou serviço digital de terceiros não implica que a Intercept aprove o
mesmo, ou a qualidade ou rigor da informação nele apresentada. Se decidir visitar um website
ou serviço de terceiros, está sujeito às práticas de privacidade daqueles e não à presente Política
de Privacidade. Recomendamos que leia atentamente a política ou declaração de privacidade e
outros avisos legais de cada website ou serviço que visitar.
Tecnologia Flash
Podemos utilizar cookies Flash (que também são conhecidos como Flash Local Shared Object
(“LSO”)) nos nossos Sites para recolher e armazenar informações sobre a sua utilização desses
mesmos Sites. Ao contrário de outros cookies, os cookies Flash não podem ser removidos ou
rejeitados através das definições do seu navegador. Se não pretender que os cookies Flash sejam
armazenados no seu computador ou dispositivo móvel, pode ajustar as definições do seu leitor
Flash para bloquear o armazenamento de LSO Flash utilizando as ferramentas contidas no Painel
de Definições de Armazenamento do Website no website do Adobe Flash Player. Também pode
controlar os LSO Flash acedendo ao Painel Global de Definições de Armazenamento no website
do Adobe Flash Player e seguindo as instruções. Tenha em atenção que a definição do Flash
Player para restringir ou limitar a aceitação de LSO Flash pode reduzir ou impedir a funcionalidade
de algumas aplicações Flash, incluindo, potencialmente, aplicações Flash utilizadas no âmbito dos
nossos Sites.
Pixel tags
Também podemos utilizar pixel tags (que também são conhecidos como web beacons e GIF
transparentes) nos nossos Sites para controlar as ações dos utilizadores nos mesmos. Ao
contrário dos cookies, que são armazenados no disco rígido do seu computador ou dispositivo
móvel por um website, os pixel tags são incorporados de forma invisível nas páginas Web. Os
pixel tags medem o sucesso das nossas campanhas de marketing e compilam estatísticas sobre a
utilização dos Sites, para que possamos gerir o nosso conteúdo de forma mais eficaz. As

informações que recolhemos utilizando pixel tags não estão associadas aos dados pessoais dos
nossos utilizadores.

Bases jurídicas do tratamento
Se residir no Reino Unido, no Espaço Económico Europeu (“EEE”) ou na Suíça, somos obrigados
a informá-lo das bases jurídicas do tratamento que fazemos dos seus dados pessoais nos nossos
Sites, que são descritas na tabela abaixo.
Finalidade do tratamento

Base jurídica

Para prestar serviços

O tratamento é necessário para lhe prestar serviços ou
para tomar medidas que solicite antes de prestarmos
esses serviços.

Para comunicar consigo

Estas atividades de tratamento baseiam-se nos nossos
interesses legítimos. Consideramos e equilibramos o
impacto potencial nos seus direitos e não tratamos os
seus dados pessoais para atividades em que os nossos
interesses sejam suplantados pelo impacto sobre si (a
menos que tenhamos o seu consentimento ou que esse
tratamento seja exigido ou permitido por lei).

Para fins de conformidade,
prevenção de fraude e segurança
Para criar análises anónimas
Para cumprir a lei

O tratamento é necessário para cumprir as nossas
obrigações legais.

Com o seu consentimento

O tratamento baseia-se no seu consentimento. Sempre
que dependermos do consentimento, tem o direito de o
retirar a qualquer momento.

Como utilizamos os seus dados pessoais
Para lhe fornecer informações e administrar os nossos Sites
Caso se registe para participar nos nossos programas, eventos ou outras atividades, ou utilizar os
nossos Sites, utilizamos os seus dados pessoais para:
•
•
•

•

explorar, manter, administrar e melhorar os Sites;
processar e gerir registos que faz através dos Sites;
comunicar consigo relativamente aos nossos programas, eventos ou atividades para os
quais se possa ter registado, incluindo ao enviar-lhe avisos técnicos, atualizações, alertas
de segurança e mensagens de apoio e administrativas;
compreender melhor as suas necessidades e interesses e personalizar a sua experiência
nos Sites;

•
•

fornecer apoio e manutenção para os Sites e os nossos serviços; e
responder aos seus pedidos, perguntas e comentários relacionados com o serviço.

Para comunicar consigo
Se nos solicitar informações, se se registar nos Sites ou se participar nos nossos inquéritos,
programas ou eventos, poderemos enviar-lhe comunicações de marketing relacionadas com a
Intercept, conforme permitido por lei. Poderá optar por não receber tais comunicações.

Para cumprir a lei
Utilizamos os seus dados pessoais conforme acreditamos ser necessário ou apropriado para
cumprir as leis aplicáveis, pedidos legítimos e processos legais, tais como responder a pedidos de
autoridades governamentais.
Com o seu consentimento
Podemos utilizar ou partilhar os seus dados pessoais com o seu consentimento, como por
exemplo, quando der o seu consentimento para nos deixar publicar os seus testemunhos ou
declarações de apoio aos nossos Sites, quando nos der instruções para adotar uma ação
específica no que diz respeito aos seus dados pessoais ou optar por receber comunicações de
marketing de terceiros.
Para efeitos de conformidade, prevenção de fraude e segurança
Utilizamos os seus dados pessoais conforme acreditamos ser necessário ou apropriado para (a)
aplicar os termos e condições que regem a utilização dos nossos Sites; (b) proteger os nossos
direitos, privacidade, segurança ou propriedade; e (c) proteger contra, investigar e impedir
atividades fraudulentas, nocivas, não autorizadas, contrárias à ética ou ilegais.

Como partilhamos os seus dados pessoais
A Intercept não vende os seus dados pessoais. Divulgamos dados pessoais a terceiros nas
seguintes circunstâncias:
•
•

Filiais. Podemos divulgar os seus dados pessoais às nossas subsidiárias e filiais
empresariais para fins coerentes com esta Política de Privacidade.
Prestadores de serviços. Podemos contratar empresas e indivíduos terceiros para
administrar e prestar serviços em nosso nome (tais como formação, apoio ao cliente,
alojamento de websites, entrega de e-mails e serviços de gestão de bases de dados). Estas
entidades terceiras utilizam os dados pessoais conforme indicado por nós e de forma
coerente com esta Política de Privacidade.

•

•

•

Consultores profissionais. Poderemos divulgar os seus dados pessoais a consultores
profissionais, tais como advogados, auditores e seguradoras, quando necessário, no
decurso dos serviços profissionais que nos prestam.
Cumprimento das leis e da aplicação da lei; proteção e segurança. Podemos divulgar
informações sobre si a autoridades governamentais ou policiais ou a entidades privadas,
conforme exigido por lei, e divulgar e utilizar tais informações, conforme consideremos
necessário ou adequado para (a) cumprir as leis aplicáveis e os pedidos lícitos, como por
exemplo, responder a pedidos de autoridades governamentais; (b) fazer cumprir os
termos e condições que regem a utilização dos Sites; (c) proteger os direitos, a
privacidade, a segurança ou a propriedade dos utilizadores dos nossos Sites e (d) proteger
contra, investigar e impedir atividades fraudulentas, nocivas, não autorizadas, contrárias
à ética ou ilegais.
Transferências empresariais. Podemos vender, transferir ou de outra forma partilhar
parte ou a totalidade da nossa atividade ou ativos, incluindo os seus dados pessoais, por
força da realização de um negócio (ou potencial negócio), como uma fusão, consolidação,
aquisição, reorganização ou venda de ativos, ou em caso de falência, sendo que nesse
caso envidaremos esforços razoáveis para exigir que o destinatário respeite esta Política
de Privacidade.

Tal como explicamos nesta Política de Privacidade, utilizamos cookies e outras ferramentas de
seguimento para analisar o tráfego do website e facilitar a publicidade. Se pretender cancelar o
seguimento, siga as instruções na secção Cookies e Tecnologias Semelhantes.

Carreiras
Se enviar dados pessoais relacionados com oportunidades de emprego na Intercept através dos
nossos Sites, utilizaremos e divulgaremos os dados para tratar a sua candidatura (incluindo para
o contactar a si e/ou às suas referências e antigos empregadores, se apropriado), monitorizar as
estatísticas de recrutamento e cumprir os requisitos de comunicação ao governo. Também
mantemos informações estatísticas sobre candidatos para ajudar nas nossas atividades de
recrutamento. Trataremos estas informações com base no nosso interesse legítimo na avaliação
dos candidatos a emprego ou, quando nos fornecer informações sensíveis, com base no seu
consentimento.

Os seus direitos
Se residir no Reino Unido, no EEE ou na Suíça, pode solicitar que adotemos as seguintes ações
em relação aos seus dados pessoais:
•
•

Acesso. Fornecer-lhe informações sobre o tratamento que fazemos dos seus dados
pessoais e dar-lhe acesso aos seus dados pessoais.
Retificação. Atualizar ou retificar imprecisões nos seus dados pessoais.

•
•
•
•

Eliminação. Eliminar os seus dados pessoais.
Transferência. Transferir uma cópia legível por meios automáticos dos seus dados
pessoais para si ou para um terceiro à sua escolha.
Restrição. Restringir o tratamento dos seus dados pessoais.
Oposição. Opor-se aos nossos interesses legítimos como base do nosso tratamento dos
seus dados pessoais.

Para enviar um pedido, os residentes no Reino Unido, no EEE ou na Suíça podem clicar aqui, ou
escrever-nos para o nosso endereço postal indicado abaixo.
Se residir na Califórnia, o utilizador ou o seu designado autorizado podem solicitar que tomemos
as seguintes medidas em relação aos seus dados pessoais:
•

•
•

Acesso. Divulgar-lhe as categorias de dados pessoais que recolhemos, utilizámos ou
divulgámos nos últimos 12 meses, incluindo dados pessoais (se for caso disso) que
divulgámos a terceiros para fins de marketing direto.
Eliminação. Eliminar os seus dados pessoais.
Transferência. Transferir-lhe uma cópia impressa ou legível por meios automáticos de
partes específicas dos seus dados pessoais que recolhemos ou utilizámos nos últimos 12
meses.

Para enviarem um pedido, os residentes na Califórnia ou designados autorizados, podem clicar
aqui, escrever-nos para o nosso endereço postal indicado abaixo ou ligar para +1 (888) 914-9661
e introduzir o PIN 371927 quando solicitado. A Intercept não discriminará contra si com base no
exercício de qualquer um destes direitos.
Pedir-lhe-emos informações específicas para nos ajudar a confirmar a sua identidade e tratar o
seu pedido. A lei aplicável pode exigir ou permitir que recusemos o seu pedido. Se recusarmos o
seu pedido, dir-lhe-emos por que motivo, sujeito a restrições legais.
Se residir no Reino Unido, no EEE ou na Suíça e pretender apresentar uma reclamação sobre a
nossa utilização dos seus dados pessoais ou resposta aos seus pedidos relativamente aos seus
dados pessoais, pode contactar-nos ou apresentar uma reclamação à autoridade reguladora de
proteção de dados no seu país. Todas as outras questões relativas aos seus dados pessoais podem
ser dirigidas a privacyprotection@interceptpharma.com.

Comunicações de marketing
Pode optar por não receber e-mails relacionados com marketing clicando numa ligação na parte
inferior de cada e-mail ou contactando-nos em privacyprotection@interceptpharma.com. Pode
continuar a receber e-mails relacionados com o serviço e outros e-mails não relacionados com
marketing por cujo cancelamento não tenha optado.

Escolher não partilhar os seus dados pessoais
Sempre que formos obrigados por lei a recolher os seus dados pessoais ou quando precisarmos
dos seus dados pessoais para lhe fornecer informações ou processar o seu registo nos nossos
Sites ou pedidos, poderemos não conseguir prestar-lhe esses serviços se não fornecer estes
dados quando solicitado (ou mais tarde pedir para os eliminar).

Segurança
A segurança dos seus dados pessoais é importante para nós. Tomamos várias medidas de índole
organizacional, técnica e física concebidas para proteger os dados pessoais que recolhemos,
tanto durante a transmissão como quando os recebemos. No entanto, não existem garantias de
segurança 100% seguras e não podemos garantir a segurança da sua informação.

Crianças
Os nossos Sites não se destinam a crianças com menos de 16 anos. Se um pai ou tutor tiver
conhecimento de que o seu filho nos forneceu informações sem o seu consentimento, deverá
contactar-nos. Eliminaremos essas informações dos nossos ficheiros assim que for
razoavelmente possível.

Dados pessoais sensíveis
Se nos enviar ou revelar quaisquer dados pessoais sensíveis (por exemplo, números de segurança
social, informação relacionada com origem racial ou étnica, opiniões políticas, religião ou outras
crenças, saúde, dados biométricos ou características genéticas, antecedentes criminais ou
filiação sindical) quando utiliza os Sites, tem de consentir que tratemos e utilizemos esses dados
pessoais sensíveis de acordo com esta Política de Privacidade. Se não autorizar o nosso
tratamento e utilização destes dados pessoais sensíveis, não deve enviar os referidos dados
pessoais sensíveis para os nossos Sites.

Transferência internacional
A Intercept está sediada nos Estados Unidos e tem filiais e prestadores de serviços noutros países.
Os dados pessoais podem ser transferidos para os Estados Unidos ou para outros locais fora do
seu estado, província, país ou outra jurisdição governamental onde as leis de privacidade podem
não conferir um grau de proteção tão elevado como as leis do seu país. Trataremos e
transferiremos os seus dados pessoais de acordo com a lei aplicável e esta Política de Privacidade,
independentemente de onde os seus dados pessoais estejam armazenados ou sejam acedidos.
Tenha em atenção que a Intercept Pharmaceuticals, Inc. está certificada ao abrigo dos quadros
do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA. Pode encontrar mais informações

sobre a
Privacidade

nossa Certificação do
Escudo
de
Proteção
em https://interceptpharma.com/privacy-shield/.

de

Outros sites e serviços
Os Sites podem conter ligações para outros websites e serviços. Estas ligações não constituem
uma declaração de apoio, autorização ou declaração de que estamos associados a esses
terceiros. Não exercemos o controlo sobre websites de terceiros e não somos responsáveis por
estes websites. Outros websites seguem regras diferentes relativamente à utilização ou
divulgação dos dados pessoais que lhes são enviados. Encorajamo-lo a ler as políticas de
privacidade dos outros websites que visitar.

Conservação
Apenas conservaremos os seus dados pessoais durante o tempo necessário para cumprir as
finalidades para as quais foram recolhidos, incluindo para efeitos de cumprimento de requisitos
legais, contabilísticos ou de comunicação. Em algumas circunstâncias, poderemos anonimizar os
seus dados pessoais (para que deixem de poder estar associados a si), caso em que poderemos
utilizar estas informações indefinidamente sem voltar a dar-lhe conhecimento.

Alterações a esta Política de Privacidade
Reservamo-nos o direito de modificar esta Política de Privacidade a qualquer momento.
Encorajamo-lo(a) a analisar periodicamente esta página para obter a informação mais recente
sobre as nossas práticas de privacidade.

Contacte-nos
Se tiver quaisquer questões ou preocupações sobre a nossa Política de Privacidade ou pretender
solicitar esta Política de Privacidade num formato alternativo devido a uma incapacidade, não
hesite em enviar-nos um e-mail para privacyprotection@interceptpharma.com, ou escrever-nos
para:
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
Legal Affairs Department
10 Hudson Yards
37th Floor
New York, NY 10001
Se residir no Reino Unido, no EEE ou na Suíça e pretender exercer qualquer um dos seus direitos
legais, pode também contactar o nosso Encarregado da Proteção de Dados, enviando um e-mail

para privacyprotection@interceptpharma.com
indicando no assunto DATA PROTECTION
OFFICER (ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS).
Os residentes da Califórnia também podem ligar-nos para o número +1 (888) 914-9661 e
introduzir o PIN 371927 quando solicitado.

