Política de Privacidade da UE
Esta Política de Privacidade (doravante designada por “Política”) aplica-se às empresas e
atividades exercidas pelo Aviagen Group (“Aviagen”) na União Europeia (“UE”) e no
Espaço Económico Europeu e explica como a Aviagen procede à recolha e ao processamento
dos seus dados pessoais. A aceitação da presente Política implica o seu consentimento das
nossas práticas de privacidade descritas na Política. Os elementos de contacto dos produtores
de frangos de carne Aviagen que poderão ser responsáveis pelo processamento dos seus
dados estão disponíveis em eu.aviagen.com/contact-us/.
Informações que recolhemos e o modo como o fazemos:
A Aviagen recolhe dados pessoais dos funcionários e subcontratados dos respetivos clientes e
fornecedores, bem como de outras entidades com quem negociamos. Os dados recolhidos
consistem principalmente em dados de contacto (p. ex., nome, morada, telefone e endereço
de e-mail) e também podem incluir outras informações relacionadas com as nossas relações
comerciais. Recolhemos esta informação através das nossas atividades de vendas, marketing
e aquisição, através dos websites da Aviagen e pessoalmente em eventos e visitas a
instalações.
Como utilizamos a informação:
Processamos dados pessoais no normal decurso das nossas relações comerciais (p. ex., para
vendas, marketing e aquisições), para efeitos das nossas finanças, administração interna e
para conformidade legal.
Além disso, utilizamos os seus dados de contacto para o informar sobre importantes
alterações nos nossos produtos e serviços e para lhe fornecer informações sobre outros
serviços e produtos da Aviagen e empresas associadas. Se não quiser ser contactado para este
fim, envie um e-mail para info@aviagen.com.
Poderemos transferir dados pessoais entre empresas da Aviagen, sujeito aos termos da
presente Política. Não vendemos dados pessoais.
“Cookies”:
Utilizamos os cookies (pequenos ficheiros guardados no seu browser) para compreendermos
como os websites da Aviagen são utilizados e para implementarmos melhorias nos nossos
sites. Para mais informações sobre cookies, incluindo como desativá-los,
visite www.cookiecentral.com. A desativação dos cookies pode afetar a forma como utiliza
os websites da Aviagen.
Hiperligações:
O website da Aviagen pode conter hiperligações para outros websites. Tenha em atenção que,
quando clicar numa dessas hiperligações, está a aceder a outro site. Não assumimos qualquer
responsabilidade pelo conteúdo de outros sites e recomendamos que leia as políticas de
privacidade desses sites para os quais existem hiperligações, que podem ser diferentes das
nossas.

Segurança:
Adotamos medidas tecnológicas e organizacionais para proteção dos dados pessoais (e outras
informações) contra qualquer divulgação não autorizada, alteração ou destruição. Alguns dos
seus dados pessoais poderão ser mantidos em servidores seguros localizados no nosso centro
de dados nos EUA.
Transferência para os EUA:
Os dados pessoais que recolhemos poderão ser guardados e processados pela Aviagen em
computadores nos EUA, onde as leis da privacidade podem divergir das do país onde reside.
As transferências de dados para os EUA estão sujeitas a acordos entre as empresas da
Aviagen com base em cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia.
Acesso, correção e eliminação de dados:
Tem o direito de solicitar o acesso aos dados ou a correção dos mesmos (incluindo a
atualização dos dados de contacto), bem como a transferência dos seus dados para outra
empresa. Pode também solicitar a eliminação dos seus dados pessoais, embora possa ser
necessária a retenção de alguns dos seus dados pessoais por tempo indefinido por motivos
comerciais e legais, mesmo depois de deixar de realizar negócios connosco. Por qualquer
destes motivos, queira contactar-nos através do endereço info@aviagen.com ou através do
website da Aviagen.

Alterações a esta Política:
Esta Política pode ser revista periodicamente de modo a refletir alterações na empresa ou na
legislação. Se realizarmos quaisquer alterações substanciais a esta Política e tivermos o seu
endereço na nossa posse, informá-lo-emos.
Os seus direitos e informações de contacto:
Em caso de dúvidas ou reclamações relacionadas com a presente Política, contacte-nos
através do e-mail info@aviagen.com ou através do website da Aviagen. Ao abrigo da
legislação da UE, cabe-lhe também o direito de reclamar às autoridades de proteção de dados
do seu país relativamente ao processamento dos seus dados pessoais.

