Política de privacidade da Edwards Lifesciences
(Em vigor desde 22 de julho de 2019 – Europa, incluindo Reino Unido e Suíça)
Na Edwards Lifesciences Corporation, Edwards Lifesicences LLC, e nas empresas afiliadas do grupo (designadas por “Edwards
Lifesicences”, “nossos” ou nós) reconhecemos a importância da privacidade online e estamos empenhados em proteger a privacidade e
opções de privacidade dos nossos visitantes online e de outros de quem recebemos Informações Pessoais. Esta Política de Privacidade
descreve as nossas normas e práticas de recolha, uso e armazenamento de informação que fazemos em “www.edwards.com” ou em
qualquer outro website pertencente, operado ou controlado por nós (“Sites”) e aplica-se também à Informação Pessoal que recebemos e
tratamos de outras formas que não os “Sites” (por exemplo, informação pessoal sobre os nossos clientes, utilizadores finais, fornecedores
e prestadores de serviço ao fornecermos os nossos produtos e serviços).
Tenha em atenção que os nossos websites podem disponibilizar hiperligações para outros websites que pertencem ou são controlados por
terceiros. Esta Política de Privacidade aplica-se apenas aos Sites da Edwards Lifesciences. Nós não controlamos ou aprovamos o
conteúdo de quaisquer sites de terceiros e não nos podemos responsabilizar pelas práticas de privacidade de quaisquer outros websites
que não sejam controlados por nós. Aconselhamos que leia atentamente as políticas de privacidade de qualquer site de terceiros que
visite.
Clique em qualquer dos links abaixo para visitar a área específica desta Política de Privacidade, que deseja visitar, ou continue a navegar
nesta página se deseja ler esta Política de Privacidade na íntegra.
Informação que recolhemos nos nossos Sites
Informação que nos é fornecida fora dos Sites
Como usamos a informação que recolhemos
Fundamento jurídico para o tratamento de informação pessoal
Tratamento internacional nos E.U.A. e fora dos E.U.A.
Divulgação de informação a terceiros
As suas escolhas de privacidade
Privacidade das Crianças
O nosso compromisso com a segurança e a proteção de dados
Se tiver preocupações acerca da sua informação pessoal
Alterações à nossa Política de Privacidade

O que fazemos na Edwards Lifesciences?
A Edwards Lifesciences Corporation é líder global em inovações médicas focadas no paciente para doenças cardíacas estruturais, bem
como em cuidados intensivos e monitorização cirúrgica. Impulsionada pela paixão em ajudar os pacientes, a empresa colabora com os
principais clínicos e investigadores do mundo para atender às necessidades de saúde não consideradas, trabalhando para melhorar os
resultados em pacientes e melhorar as suas vidas. A Edwards Lifesciences Corporation está sediada nos Estados Unidos, mas possui
afiliadas em todo o mundo (conjuntamente “Edwards”). A Edwards Lifesciences faz parceria com médicos para inovar produtos
projetados para ajudar os pacientes a viver vidas mais longas, saudáveis e mais produtivas. Concentramo-nos em tecnologias médicas
que abarcam grandes e crescentes populações de pacientes nas quais há necessidades clínicas significativas não atendidas.
Para mais informações sobre a Edwards Lifesciences, consulte a secção "Sobre nós" do nosso site em
https://www.edwards.com/aboutus/home.

INFORMAÇÃO QUE RECOLHEMOS NOS NOSSOS SITES
Nós desenhamos os nossos Sites para que os visitantes possam navegar e ver o seu conteúdo sem terem que nos fornecer quaisquer
detalhes de contacto pessoal, como o seu nome, morada, e-mail ou número de telefone.
Esta secção descreve a informação que os visitantes podem escolher voluntariamente fornecer, bem como as nossas práticas de recolha
automática e uso de informação relacionada com o equipamento do visitante e informação analítica, tal como o endereço de IP do
visitante e informação sobre a forma como os visitantes navegam pelos Sites.
Informação fornecida por Si.
Através do uso dos Sites, poderá optar por fornecer-nos informação pessoal que o identifique a si ou aos membros da sua família. Esta
informação pessoal pode incluir o nome de uma pessoa, endereço postal ou eletrónico, número de telefone, número da Segurança Social
ou número do Cartão de Cidadão, informação acerca da sua condição médica ou de saúde, ou quaisquer outras informações que
permitam a Edwards Lifesciences identificá-lo ou contactá-lo. Por exemplo, um paciente que recebeu um produto da Edwards
LIfesciences poderá optar por partilhar a sua experiência connosco. Uma pessoa que procura emprego poderá optar por candidatar-se
através da Internet ou pedir informações adicionais sobre as oportunidades de trabalho. Um profissional de saúde poderá solicitar
informação acerca de um ou mais produtos ou poderá ainda reportar informação acerca de um paciente específico. Uma organização de
caridade ou beneficência poderá pedir uma doação.
Adicionalmente, algumas partes dos nossos Sites poderão ser de acesso restrito a profissionais da saúde com cédula profissional, o que
poderá implicar a recolha de informação pessoal para facilitar o registo e a verificação.

Nestes casos, para que possamos aceder ao seu pedido de aceder às funcionalidades dos nossos Sites, podemos solicitar-lhe informação
pessoal como o seu nome, endereço postal ou endereço de e-mail, número de telefone e ainda o número da sua cédula profissional de
médico ou outra informação que permita verificar a sua legitimidade para aceder a determinados conteúdos ou para se registar num
evento. Em determinadas circunstâncias, como por exemplo no caso de uma reação adversa a um dos nossos produtos, poderemos ter
que obter informação pessoal acerca do seu estado de saúde a fim de permitir a transmissão necessária às agências reguladoras
governamentais. Os profissionais de saúde devem assegurar-se de que obtiveram o consentimento dos seus pacientes (quando requerido)
antes de submeter qualquer informação pessoal ou de saúde acerca dos seus pacientes.
Informação que recolhemos automaticamente
Para podermos melhorar a sua experiência online, recolhemos rotineiramente certas informações relacionadas com o equipamento do
visitante assim como informações analíticas acerca dos nossos visitantes e do seu uso dos nossos Sites. Por exemplo, registamos o
endereço IP de cada computador que acede aos nossos Sites. Este endereço IP não nos permite identifica-lo pelo nome ou detalhes de
contacto, mas permite-nos manter comunicação com o seu equipamento durante a sua visita. Também nos permite identificar o país de
onde nos visita para que o possamos redirecionar automaticamente para o conteúdo mais apropriado para o seu país.
Também usamos “cookies” e tecnologias similares de rastreamento, que são pequenos ficheiros de informação colocados no seu
computador que nos permitem, a nós e aos nossos parceiros, identificar a sua navegação nos nossos Sites e em páginas específicas ou a
informação que visita. Para mais informação acerca dos cookies, incluindo os seus direitos a respeito dos mesmos, por favor visite a
nossa Política de Cookies.
Também podemos colocar publicidade em sites de terceiros, os quais podem rastrear o uso de informação desses websites, bem como as
informações dos “click throughs” de um anúncio para os nossos Sites. Isto ajuda-nos a perceber a eficácia dos nossos anúncios.

INFORMAÇÃO QUE NOS É FORNECIDA FORA DOS SITES
Reconhecemos que poderemos receber Informação Pessoal de outras formas que não através dos nossos Sites. Recolhemos informação
sobre os nossos clientes e potenciais clientes com a finalidade de fornecer os nossos produtos e serviços - tais como informação de
contacto, informação financeira ou de faturação e quaisquer outras informações que nos são fornecidas no decurso da execução das
atividades comerciais. Por exemplo, muitos médicos notificam-nos quando uma válvula específica é implantada, para que possamos
manter uma base de dados do paciente que recebeu a válvula com determinado número de série. Os médicos também nos notificam de
reclamações ou eventos adversos que respeitem aos nossos produtos e estes poderão inadvertidamente conter informação relativa à saúde
do paciente. Candidatos a postos de trabalho podem enviar candidaturas em papel. Mantemos registos das compras feitas pelos nossos
médicos clientes e da sua presença em eventos educacionais ou outros, organizados por nós.
Também recolhemos informação dos nossos vendedores, fornecedores, consultores, conselheiros profissionais e terceiros com a
finalidade de gerir e operar a nossa atividade. Por exemplo, iremos recolher informação profissional como, contactos, informação
financeira e qualquer informação que seja necessária para contratar os nossos fornecedores e outros parceiros comerciais e para avaliar o
seu desempenho.
Protegemos a Informação Pessoal da mesma forma, quer a recebamos por meio de um website ou qualquer outro meio. As descrições
abaixo aplicam-se a Informação Pessoal que tenhamos recolhido ou recebido, qualquer que seja o meio pelo qual nos foi fornecida.

COMO USAMOS A INFORMAÇÃO QUE RECOLHEMOS
Se optar por nos fornecer informação pessoal, iremos usar essa informação para diversas finalidades:
Para responder a um pedido seu ou a uma pergunta específica, e para lhe fornecer informação e acesso a recursos que nos tenha
solicitado;
Para fornecer, operar e fazer manutenção dos Sites;
Para melhor a navegação e o conteúdo dos nossos Sites, administração do sistema e segurança;
Para processar e completar transações;
Para gerir as relações com o nosso cliente, incluindo responder a questões, comentários prestar apoio e suporte ao cliente;
Para fornecer os nossos produtos e serviços;
Para realizar investigação e desenvolvimento de forma a melhorar os nossos produtos e serviços;
Para avaliar riscos financeiros, de crédito ou de seguro resultantes de qualquer relação ou possível relação com o cliente,
fornecedor, distribuidor ou parceiro de negócios;
Para outras finalidades de atividade legítimas ou outros fins relativamente aos quais notificaremos os nossos clientes e utilizadores.
Também lhe damos a possibilidade de nos dizer se podemos usar a sua informação pessoal para enviar mais informação acerca dos
produtos, atividades e oportunidades da “Edwards Lifesciences”. Se a qualquer altura desejar deixar de receber este tipo de comunicação,
poderá fazê-lo preenchendo este formulário. A Edwards Llifesciences não vende ou faculta informação pessoal a terceiros para fins de
marketing desses terceiros.
Podemos usar informação relacionada com o equipamento e informação analítica que recolhemos ou que os nossos parceiros recolhem
(sobre o endereço IP do seu computador e através do uso de cookies) durante as suas posteriores visitas. Esta informação permite-nos
direcioná-lo para conteúdos específicos nos Sites que poderão ser do seu interesse e para lembrar o seu computador na próxima visita
que nos fizer. Se visitar diversos Sites da Edwards Lifesicences, poderemos agregar a informação dos Sites visitados para melhor
perceber o uso dos nossos Sites.

Podemos também agregar esta informação relacionada com o seu dispositivo e a informação analítica que recolhemos de todos os
visitantes, o que nos ajuda a melhorar os nossos Sites através da monotorização de interesses nos vários conteúdos dos Sites e por forma
a entender como os nossos visitantes navegam os Sites. Esta informação também nos pode ajudar a diagnosticar quaisquer problemas
com os nossos Sites.
Se optar por nos facultar informação pessoal, podemos combiná-la com outra informação não pessoal recolhida através do
reconhecimento do endereço IP e cookies para nos ajudar a perceber os seus interesses específicos e para lhe poder dar informação mais
adequada a si.

FUNDAMENTO JURÍDICO PARA O TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO PESSOAL
O fundamento jurídico para recolhermos e usarmos a informação pessoal acima descrita dependerá do tipo de informação pessoal
envolvida e do contexto específico em que a recolhemos.
No entanto, normalmente recolhemos informação pessoal somente quando tivermos o seu consentimento para fazê-lo, quando
precisamos da informação pessoal para celebrar um contrato consigo ou se o tratamento for para prosseguirmos um interesse legítimo e
desde que os seus interesses de proteção de dados ou direitos e liberdades fundamentais não prevaleçam sobre o nosso interesse legítimo.
Em alguns casos, também podemos ter a obrigação legal de recolher informação pessoal ou de precisar da informação pessoal para
proteger os seus interesses vitais ou de outra pessoa (por exemplo, para cumprir os regulamentos de saúde).
Se lhe solicitarmos informação pessoal para cumprir uma obrigação legal ou para realizar um contrato consigo, deixaremos isso claro no
momento relevante e informaremos se o fornecimento da sua informação pessoal é obrigatória ou não (assim como as eventuais
consequências se não nos fornecer a sua informação pessoal).
Da mesma forma, se recolhermos e usarmos a sua informação pessoal com base em interesses legítimos (nossos ou de terceiros),
deixaremos claro, no momento relevante, quais são esses interesses legítimos.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre o fundamento jurídico ao abrigo do qual recolhemos e usamos as suas
informações pessoais, contacte-nos através dos detalhes de contacto fornecidos na secção "Se tiver preocupações acerca da sua
informação pessoal" abaixo.

TRATAMENTO INTERNATIONAL NOS E.U.A. E FORA DOS E.U.A.
Qualquer informação que nos faculte ou seja por nós recolhida poderá ser comunicada às filiais da Edwards Lifesciences e aos nossos
prestadores de serviços em todo o mundo, para finalidades compatíveis com esta Política de Privacidade. O que inclui transferências para
os Estados Unidos da América, onde grande parte dos nossos dados eletrónicos estão armazenados. Se optar por nos fornecer informação
pessoal através dos nossos Sites, esta disposição constitui o seu reconhecimento de que tais transferências ocorrem.
Isto significa que a sua informação poderá ser comunicada a outro país que não o seu para efeitos de tratamento ou armazenamento, e
poderá também ser comunicada a terceiros contratados por nós para nos prestarem serviços, tais como alojamento de sites, gestão de base
de dados ou serviços analíticos. Alguns destes países poderão não ter leis de proteção de dados equivalentes às leis do país onde reside,
mas tomámos medidas para garantir que a sua informação pessoal permaneça protegida conforme os padrões descritos nesta Política de
Privacidade, independentemente do país onde for tratada. Em particular, como os nossos sites são geridos nos Estados Unidos da
América, os seus dados serão transferidos para os Estados Unidos da América.
Caso seja um visitante europeu, por favor leia a informação abaixo sobre a nossa participação no EU-US Privacy Shield (Escudo de
Proteção da Privacidade UE-EUA) e no Swiss-US Privacy Shield (Escudo de Proteção da Privacidade Suíça-EUA).
Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e Escudo de Proteção da Privacidade Suíça-EUA
Quando tratamos informação pessoal da Área Económica Europeia, a Edwards Lifesciences Corporation, a Edwards Lifesciences LLC e
a Edwards Lifesciences CardiAQ LLC possuem certificação em conformidade com o Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e o
Escudo de Proteção da Privacidade Suíça-EUA, tal como estipulados pelo Departamento do Comércio dos E.U.A., relativamente à
recolha, uso e conservação de informação pessoal de cidadãos da União Europeia. Possuímos certificação na adesão aos Princípios do
Escudo de Proteção da Privacidade de Informação, Escolha, Responsabilidade nas Transferências de Dados Ulteriores, Segurança,
Integridade dos Dados e Limitação das Finalidades, Acesso, Recurso, Execução da Lei e Responsabilidade. Para saber mais acerca do
Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e do Escudo de Proteção da Privacidade Suíça-EUA, por favor visite
https://www.privacyshield.gov.Para rever a nossa página de certificação no Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA, por favor visite
https://www.privacyshield.gov/list.
As nossas entidades nos E.U.A. estão sujeitas aos poderes de investigação e execução da Federal Trade Comission.
Quando transferimos informação pessoal a empresas terceiras de acordo com o Escudo de Proteção da Privacidade, seremos
responsabilizados se esse terceiro não tratar a sua informação de acordo com os Princípios do Escudo de Proteção da Privacidade ,
exceto se provarmos que não somos responsáveis pelo facto que deu origem aos danos.
Se tiver alguma questão ou dúvida sobre as nossas certificações em conformidade com o Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e
o Escudo de Proteção da Privacidade Suíça-EUA, pode entrar em contacto connosco, através do contacto abaixo indicado e tentaremos
responder rapidamente à sua dúvida ou preocupação.

Se tem alguma questão não resolvida de privacidade ou sobre a utilização dos dados que não tenhamos solucionado satisfatoriamente,
por favor contacte (gratuitamente) o nosso prestador de serviços de resolução de litígios, um terceiro, estabelecido nos Estados Unidos da
América, em https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Se estes esforços independentes forem insuficientes, o Escudo de
Proteção da Privacidade permitirá o recurso a arbitragem em certos casos. Por favor visite https://www.privacyshield.gov/. para mais
informação acerca do processo de arbitragem.
Se estiver a visitar o site a partir da Europa, tem o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de proteção de dados sobre a
recolha e o uso da sua informação pessoal. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local de proteção de dados. (Os
detalhes de contacto das autoridades de proteção de dados no Espaço Económico Europeu, Suíça e certos países não europeus (incluindo
os EUA e o Canadá) estão disponíveis aqui:www.dataprotection.ie/docs/European-Functions-Useful-Links/b/99/htm.)
Iremos também cooperar e acatar qualquer investigação, decisão ou recomendação feita pelo U.S. Department of Commerce e pela
Federal Trade Comission relativamente à informação pessoal que tenhamos recebido ao abrigo do Escudo de Proteção da Privacidade.
Por favor, note que em determinadas circunstâncias, pode ser-nos exigido revelar a sua informação pessoal como resposta a pedidos
legítimos das autoridades públicas, incluindo para observar requisitos de segurança nacional ou de execução da lei.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO A TERCEIROS
A Edwards Lifesciences recorre a terceiros para executar serviços, incluindo serviços de tratamento de dados e estes terceiros
vincularam-se em manter a privacidade e a segurança de qualquer dado pessoal que recebam de nós.
Em alguns casos, poderemos ter de revelar algumas informações por obrigação legal ou no cumprimento de ordem judicial. Por exemplo
se usar o nosso Site para reportar uma reação adversa com um produto, poderemos ter de reportar essa informação à agência de
medicamentos e alimentos dos E.U.A., Food and Drug Administration (FDA) ou a Autoridades de regulação equivalentes de outros
países. Podemos também revelar as informações que entendemos sejam necessárias para proteger os interesses vitais de qualquer pessoa,
ou que sejam necessárias para exercer, estabelecer ou defender os nossos direitos legais.
Se um terceiro adquire alguma das nossas filiais ou os seus ativos, podemos também revelar informação a esse terceiro relacionada com
a operação. Faremos ver de maneira clara a esse comprador terceiro que apenas poderá usar a informação pessoal que receba para a
finalidade para a qual foi originalmente recolhida.
Finalmente poderemos pedir o seu consentimento para partilhar a sua informação pessoal com alguns terceiros. Nessas circunstâncias,
apenas partilharemos a sua informação pessoal após o seu consentimento.

AS SUAS ESCOLHAS DE PRIVACIDADE
Na utilização que fizer dos Sites, ser-lhe-ão dadas oportunidades de escolha sobre a informação pessoal que recebemos e a forma como a
usamos.
Receber informação sobre a Edwards Lifesciences. Se nos fornecer informação pessoal, podemos pedir para confirmar se gostaria de
passar a receber, incluindo por e-mail, comunicações nossas. Se confirmar, poderemos enviar lhe regularmente informação acerca dos
nossos produtos ou serviços. Mesmo que confirme que a Edwards Lifesciences lhe possa enviar informação adicional, poderá em
qualquer altura mudar esta opção preenchendo para tal este formulário ou seguindo as instruções que enviamos em todas as
comunicações por e-mail que lhe enviamos.
Cookies.Por favor leia a nossa Política de Cookies para obter informação de como aceitar ou recusar cookies e demais tecnologias
similares de rastreamento.
Aceder, corrigir ou alterar a sua informação pessoal. Se desejar aceder, atualizar ou corrigir, alterar ou eliminar a sua informação
pessoal que nos forneceu, por favor preencha este formulário. Iremos avaliar o seu pedido de acordo com os Princípios do Escudo de
Proteção da Privacidade , bem como quaisquer leis aplicáveis.
Sinais Não rastrear/Rastreamento online.Alguns browsers podem estar formatados para enviar o sinal de “não rastrear” ou “Do Not
Track”(DNT) para os sites que visita. Este sinal instrui o site para não recolher informação acerca das suas atividades em vários
websites. Nós atualmente não respondemos a sinais DNT.
No entanto, a Edwards Lifesciences não rastreia as suas atividades em sites ou aplicações de terceiros (exceto para monitorizar as suas
interações com a nossa publicidade em sites de terceiros) e não selecionamos conteúdos baseados na sua atividade em sites e aplicações
de terceiros. Se visitar mais que um site da Edwards, iremos rastrear as suas atividades em todos os sites Edwards, para que possamos
melhorar a sua experiência geral com a Edwards.
Remover a sua informação Pessoal. Poderá solicitar que a Edwards Lifesciences elimine a sua informação pessoal preenchendo este
formulário.
Além disso, pode opor-se ao tratamento da sua informação pessoal, pedir-nos para restringir o tratamento da sua informação pessoal
ou solicitar a portabilidade da sua informação pessoal. De igual modo, pode exercer estes direitos entrando em contacto connosco
através dos detalhes de contacto fornecidos sob o título "Se tiver preocupações acerca da sua informação pessoal" abaixo.
Tem o direito de recusar as comunicações de marketing que lhe enviamos a qualquer momento. Pode exercer esse direito clicando no

link "Cancelar inscrição" ou "Desativar" nos e-mails de marketing que lhe enviamos. Para recusar outras formas de marketing (como
marketing postal ou telemarketing), entre em contacto connosco através dos detalhes de contacto fornecidos sob o título "Se tiver
preocupações acerca da sua informação pessoal" abaixo.
Da mesma forma, se recolhermos e tratarmos a sua informação pessoal com o seu consentimento, pode retirar o seu consentimento a
qualquer momento. Retirar o seu consentimento não afetará a legalidade de qualquer tratamento que tenhamos realizado antes, nem
afetará o tratamento da sua informação pessoal que seja efetuado com base noutros fundamentos jurídicos que não sejam o
consentimento.
Tem o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de proteção de dados sobre a recolha e o uso da sua informação pessoal.
Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local de proteção de dados. (Os detalhes de contacto das autoridades
responsáveis pela proteção de dados no Espaço Económico Europeu e na Suíça) estão disponíveis em
www.dataprotection.ie/docs/European-Functions-Useful-Links/b/99/htm.)
Respondemos a todas as solicitações que recebemos de pessoas que desejam exercer os seus direitos de proteção de dados de acordo com
as leis de proteção de dados aplicáveis.

PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS
A Edwards Lifesciences não pretende recolher informação pessoal de crianças com menos de 13 anos de idade sem o consentimento dos
seus pais ou representantes legais. Nós não partilhamos com nenhuma entidade fora da Edwards informação pessoal de visitantes com
menos de 13 anos de idade (exceto quando requerido por lei, e para os nossos agentes que que se tenham comprometido em manter a
privacidade dos dados).
Crianças com menos de 13 anos de idade não nos devem submeter qualquer tipo de informação pessoal sem a autorização expressa dos
seus pais ou representantes legais. Se crê que o(a) seu filho(a) submeteu informação pessoal e quer que essa informação seja removida
dos nossos sistemas, por favor preencha este formulário. Faremos todos os esforços razoáveis para aceder ao seu pedido.

O NOSSO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DE DADOS
A Edwards Lifesciences considera que a segurança da sua informação pessoal é da maior importância, e trabalhamos para preservar a sua
confiança. Utilizamos medidas, organizacionais e tecnológicas, padrão da indústria para proteger a segurança da informação que
recolhemos e que nos fornece.
Apesar de todos os nossos esforços razoáveis para que a sua informação pessoal não seja perdida, roubada, alterada ou sujeita a outro
tipo de uso abusivo, não podemos garantir que tal nunca ocorra. Há sempre um risco inerente que um terceiro, sem autorização, consiga
ilegalmente aceder aos nossos sistemas ou de outra forma aceder à sua informação pessoal.
Conservação dos dados
Conservamos a informação pessoal que recolhemos de si quando temos uma relação comercial ou uma necessidade comercial legítima
em curso para fazê-lo (por exemplo, para fornecer um serviço que nos tenha solicitado ou para cumprir com os requisitos legais, fiscais
ou contabilísticos aplicáveis).
Quando não tivermos uma necessidade comercial legítima em curso para tratar a sua informação pessoal, eliminaremos ou
anonimizaremos tal informação ou, se isso não for possível (por exemplo, porque a sua informação pessoal foi armazenada em arquivos
de backup), então a mesma será armazenada com segurança e isolada de qualquer tratamento adicional até que a eliminação seja
possível.

SE TIVER PREOCUPAÇÕES ACERCA DA SUA INFORMAÇÃO PESSOAL
Se tem qualquer tipo de questões quanto a esta Política de Privacidade ou sobre a sua informação pessoal, poderá entrar em contacto
connosco, o Responsável pelo Tratamento, Edwards Lifesciences LLC, através deste formulário ou do endereço abaixo:
Privacy Office
Edwards Lifesciences LLC
One Edwards Way
Irvine, California 92614
E-mail: privacy@edwards.com
Se desejar receber resposta por e-mail, por favor certifique-se de incluir o seu nome, morada, e endereço de email. Se não recebermos um
endereço de e-mail, responderemos por correio postal.

ALTERAÇÕES À NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
Podemos de tempos a tempos rever a nossa Política de Privacidade. Sempre que o fizermos, iremos publicar a política de privacidade
atualizada e alterar a data da “última revisão” em baixo. Sugerimos que consulte esta página regularmente para que possa manter-se
atualizado em relação às nossas práticas.
A nossa intenção é de utilizar a informação pessoal de acordo com a Política de Privacidade que estiver em vigor no momento da recolha

dos dados. Se pretendermos alterar de forma substancial a maneira de utilizar ou partilhar a informação pessoal, informá-lo-emos com
antecedência e ser-lhe-á dada a oportunidade de escolher se nos permite usá-la nesses novos termos ou de outra forma.
Revisto a 30 de novembro de 2017, para incluir as referências ao nosso prestador de serviços de resolução de litígios, uma entidade
terceira.
Revista em 22 de julho de 2019 para atualizar a informação de contacto do prestador de serviços de resolução de litígios relativos ao
Escudo de Proteção da Privacidade.

