
PROTECÇÃO DE DADOS E AVISO DE PRIVACIDADE DE DADOS  

Os regulamentos de privacidade de dados de alguns países exigem que uma pessoa que 
faça um relatório contendo dados pessoais seja notificada de certas práticas de recolha e 
retenção de dados relativas às informações apresentadas por essa pessoa e aceite os termos 
e condições para a utilização deste serviço de linha de apoio. 

É-lhe pedido que leia e aceite os termos e condições contidos neste Aviso sobre Protecção 
de Dados e Privacidade de Dados (o "Aviso"). Se não desejar aceitar os termos abaixo, não 
podemos aceitar qualquer informação através deste sistema de linha de ajuda e sugerimos 
que comunique este assunto directamente ao seu supervisor ou gestor ou a um representante 
dos Recursos Humanos, Jurídico, ou Ética e Conformidade, dependendo da natureza da 
possível violação. 

1. Geral 

A Linha de Apoio ao Cumprimento da Alnylam ("Linha de Apoio")  é um sistema de recepção 
via web e telefónico fornecido pela Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 300 Third Street, 
Cambridge MA 02142 ("Alnylam") aos seus empregados, vendedores, fornecedores e 
parceiros comerciais, e aos das suas subsidiárias ("Notificantes") para comunicar suspeitas 
de violação de leis ou regulamentos, ou políticas da empresa relacionadas com questões 
financeiras, contabilísticas, de auditoria e de suborno.  

Alnylam será responsável como responsável pelo tratamento de quaisquer dados pessoais 
recolhidos ou de outro modo processados através da Linha de Apoio.  

O sistema da Linha de Apoio é fornecido pela Convercent, um fornecedor de software, que 
será também responsável pela manutenção e apoio da Linha de Apoio e, portanto, actuando 
como processador de dados para e em nome da Alnylam. Os Termos e Condições e o Aviso 
de Privacidade da Convercent são também aplicáveis à Linha de Apoio e podem ser 
encontrados em https://www.convercent.com/. 

Em certos países, tais como os Estados Unidos, a Linha de Apoio também pode ser utilizada 
para denunciar suspeitas de violação de outros assuntos. A Linha de Apoio e a base de dados 
na qual os dados e informações pessoais que pode comunicar são armazenados, são 
operados nos Estados Unidos da América pela Convercent. 

Pode contactar o Escritório de Privacidade da Alnylam com quaisquer questões relacionadas 
com este Aviso ou com este serviço da Linha de Apoio, como se segue: 

Nos EUA: privacy@alnylam.com  

Na UE/EEA/UK/CH: EUdataprivacy@alnylam.com 

No Brasil: brasilprivacidade@alnylam.com  

Note que podemos receber e processar relatórios através da Linha de Apoio se confirmar que 
leu e tomou conhecimento deste Aviso sobre Protecção e Privacidade de Dados, 
concordando com o processamento dos relatórios e das suas informações pessoais, 
conforme descrito abaixo, clicando na caixa ACORDO. Poderá então apresentar um relatório 
ou questão utilizando a Linha de Apoio ou, de outra forma, relatar este assunto directamente 
aos interessados acima mencionados.  

2.  Utilização da Linha de Apoio Alnylam 
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A utilização da Linha de Apoio Alnylam é inteiramente voluntária. É encorajado a comunicar 
possíveis violações directamente ao seu gestor, ou a um representante dos Recursos 
Humanos, Jurídico, ou Ética e Conformidade, dependendo da natureza da possível violação. 
Se se sentir incapaz de o fazer, poderá utilizar a Linha de Apoio para fazer a sua denúncia. 

A Linha de Apoio é um sistema confidencial de denúncia online que lhe permite denunciar à 
Alnylam suspeitas de violação da lei ou das políticas da empresa, bem como outras 
preocupações que possa ter. Em certos países, a Alnylam só pode aceitar denúncias através 
da Linha de Apoio que digam respeito a alguns ou a todos os seguintes assuntos: finanças, 
contabilidade, auditoria, suborno, direito da concorrência, discriminação e assédio e questões 
ambientais, saúde, higiene e segurança. Se a sua preocupação diz respeito a um assunto 
que, ao abrigo da lei local, possa não ser aceite pela Alnylam através da Linha de Apoio, terá 
de contactar o seu gestor ou a direcção local ou um representante dos Recursos Humanos, 
Jurídico, ou Ética e Conformidade para comunicar o assunto. 

 

Tenha em atenção que a informação que fornecer sobre si próprio, os seus colegas, ou 
qualquer aspecto das operações da Alnylam pode resultar em decisões que afectam outros. 
Por conseguinte, pedimos-lhe que apenas forneça informações que acredite serem 
verdadeiras. Não será alvo de retaliação por parte da Alnylam por qualquer denúncia de 
suspeita de violação que seja feita de boa fé, mesmo que mais tarde se revele factualmente 
incorrecta. Tenha, no entanto, em atenção que o fornecimento consciente de informações 
falsas ou enganosas não será tolerado. As informações que submeter serão tratadas 
confidencialmente, excepto nos casos em que tal não seja possível devido a requisitos legais 
ou para conduzir uma investigação, caso em que as informações serão tratadas de forma 
sensata. Encorajamo-lo a identificar-se para que possamos dar seguimento às questões que 
nos possam surgir. 

3.  Que dados e informações pessoais são recolhidos e processados? 

A Linha de Apoio capta os seguintes dados e informações pessoais que fornece quando faz 
um relatório em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis:  

(i) o seu nome e dados de contacto, a menos que comunique anonimamente, quando 
aplicável, e o seu número de identificação de empregado, se estiver empregado 
pela Alnylam;  

(ii) o nome e outros dados pessoais das pessoas que menciona no seu relatório, se 
fornecer tais informações (ou seja: descrição das funções e dados de contacto); e  

(iii) uma descrição da alegada má conduta, bem como uma descrição das 
circunstâncias do incidente.  

Note que, dependendo das leis do país em que reside, o relatório não pode ser feito 
anonimamente; no entanto, os seus dados pessoais serão tratados confidencialmente e só 
serão divulgados como se indica a seguir. 

4.  Como serão processados os dados e informações pessoais após o seu 
relatório e quem poderá ter acesso aos dados e informações pessoais? 

Os dados e informações pessoais que fornecer serão armazenados numa base de dados 
localizada em servidores alojados e operados nos Estados Unidos pela Convercent. A 
Convercent assumiu compromissos contratuais com a Alnylam Pharmaceuticals para 
assegurar as informações que fornece, de acordo com as leis aplicáveis. A Convercent 
compromete-se a manter práticas rigorosas de privacidade e segurança, incluindo as 



relacionadas com aviso, escolha, transferência subsequente, segurança, integridade dos 
dados, acesso e aplicação. 

Para efeitos de processamento e investigação do seu relatório e sujeito às disposições da 
legislação local, os dados e informações pessoais que fornecer podem ser acedidos, 
processados e utilizados pelo pessoal relevante da Alnylam, incluindo Recursos Humanos, 
Finanças, Auditoria Interna, Jurídica, Ética e Conformidade, gestão, membros do Conselho 
de Administração, consultores externos (por exemplo, consultores jurídicos), ou, em 
circunstâncias limitadas, pelo pessoal técnico da Convercent. Estes indivíduos podem estar 
localizados nos Estados Unidos, no Reino Unido ou noutro lugar. 

Os dados e informações pessoais que fornecer podem também ser divulgados à polícia e/ou 
a outras autoridades de execução ou reguladoras, sujeitos a requisitos locais. Os organismos 
relevantes que recebem e processam dados pessoais podem estar localizados nos EUA ou 
noutro país que não possa fornecer o nível de protecção de dados disponível na UE. 

 

5.  Aceder à informação relativa ao relatório  

Alnylam notificará prontamente qualquer pessoa que seja objecto de um relatório à Linha de 
Apoio, excepto nos casos em que a notificação necessite de ser atrasada, garantindo a 
integridade da investigação e a preservação das informações relevantes. 

 
Com algumas excepções, conforme exigido pela legislação local, o sujeito do relatório pode 
aceder às informações relativas ao relatório (excepto a identidade do Notificante) e solicitar a 
correcção dos dados pessoais que estejam incorrectos ou incompletos, de acordo com a 
legislação aplicável. Da mesma forma, com algumas excepções, os Notificantes podem 
também aceder a informações sobre o relatório e solicitar correcções dos seus dados 
pessoais, de acordo com a lei aplicável. Para fazer tais correcções, contactar o Conselho 
Geral ou o Responsável Global, Ética e Conformidade. Em alternativa, pode sempre contactar 
o Gabinete de Privacidade, conforme indicado acima.  
 

6. Base Legal para o Processamento  

A Alnylam recolherá e processará todos os seus dados pessoais recolhidos para efeitos de 
relatórios éticos na medida estritamente necessária para que a Alnylam cumpra as suas 
obrigações legais e regulamentares, de acordo com a lei e regulamentos aplicáveis no 
território em que está a fazer o relatório, incluindo os relativos à denúncia, à protecção de 
dados e à privacidade dos dados.  

Na ausência de uma obrigação legal ou regulamentar nacional estabelecida, a Alnylam deve 
basear-se nos seus interesses legítimos para recolher e processar dados pessoais relativos 
aos Notificantes e ao relatório, com o objectivo de manter um local de trabalho ético e 
conforme e para cumprir o seu Código de Ética interno e apoiar as políticas de conformidade. 

7. Retenção do Relatório e dos seus dados pessoais 

O seu relatório e os seus dados pessoais só serão retidos enquanto forem necessários para 
a investigação das suas alegações e para qualquer seguimento legítimo da investigação, em 



conformidade com as leis e regulamentos de protecção de dados aplicáveis; tais registos 
serão total e seguramente destruídos ou apagados quando e logo que deixem de ser 
necessários para a investigação do relatório, ou para efeitos de qualquer seguimento legítimo 
do relatório (incluindo acção legal) ou para efeitos de conformidade e auditoria, em 
conformidade com os requisitos legais ou regulamentares locais de retenção. Na ausência 
de um requisito legal ou regulamentar, tais registos devem ser retidos com base nos 
interesses legítimos primordiais da Alnylam durante o tempo necessário, para manter um 
ambiente de trabalho ético. 

8.Os seus direitos 

Alnylam irá apoiá-lo plenamente no exercício de quaisquer direitos que possa ter como sujeito 
de dados ao abrigo da lei aplicável, ou seja, os seus: 

- direito de acesso aos seus dados; 

- direito à rectificação de dados incorrectos; 

- direito ao apagamento de dados ("direito a ser esquecido"); 

- direito a pedir a restrição ("bloqueio") dos dados contestados; 

- direito a que terceiros que tenham recebido dados incorrectos, incompletos ou contestados 
sejam informados de qualquer rectificação ou bloqueio dos seus dados; 

- direito à portabilidade dos dados; 

- direito de objecção ao processamento; 

- direito a não estar sujeito a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis (de facto, 
não utilizaremos os seus dados ou qualquer informação no seu relatório para tais decisões). 

Apenas restringiremos qualquer dos direitos acima referidos se e na medida em que tal seja 
necessário e proporcional para salvaguardar qualquer dos principais interesses públicos 
reconhecidos na lei aplicável, tais como a protecção de investigações criminais ou segurança 
pública, ou para proteger os direitos e liberdades fundamentais de terceiros, incluindo 
qualquer pessoa ou pessoas incriminadas no seu relatório, de acordo com a lei aplicável. 

Pode contactar o Escritório de Privacidade da Alnylam para exercer quaisquer dos seus 
direitos de privacidade, como se segue: 

Nos EUA: privacy@alnylam.com 

Na UE: EUdataprivacy@alnylam.com 

No Brasil: brasilprivacidade@alnylam.com 

Para além dos direitos acima enumerados, poderá também ter o direito de apresentar uma 
queixa sobre o nosso processamento dos seus dados pessoais junto da autoridade 
competente para supervisionar o processamento de dados pessoais (frequentemente referida 
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como autoridade de protecção de dados) no país da sua residência ou local de trabalho (se 
este estiver dentro da UE/EEE/UK/CH) ou num dos países onde a Alnylam está fisicamente 
presente (se vive ou trabalha fora da UE/EEE/UK/CH). 

9.  Regulamentos especiais dos países 

Em grande parte da União Europeia e áreas circundantes, os relatórios podem ser limitados 
em tópicos, geralmente a preocupações sobre contabilidade, auditoria, suborno, direito da 
concorrência, discriminação e assédio e questões de ambiente, saúde, higiene e segurança. 
Além disso, alguns países restringem os relatórios de tal forma que apenas os funcionários 
em funções-chave ou de gestão podem ser objecto de um relatório. 

Quaisquer questões ou preocupações relacionadas com temas não permitidos por lei a serem 
comunicados através da Linha de Apoio devem ser comunicados directamente ao seu gestor 
ou a um representante dos Recursos Humanos, Jurídico, ou Ética e Conformidade, conforme 
apropriado para o assunto da possível violação. Em alguns países, relatórios anónimos 
podem não ser permitidos ao abrigo da lei, excepto em circunstâncias extremamente 
restritivas. 
 

 Eu Aceito 
Ao optar por continuar com o seu relatório, reconhece que leu e compreendeu os termos e 
condições da Linha de Apoio acima descritos e o respectivo processamento das suas 
informações pessoais, estritamente necessário para permitir a investigação mais completa 
de qualquer reclamação, tal como estabelecido na presente Aviso de Protecção de Dados e 
Privacidade. 
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