
Aviso de Privacidade 

Informação recolhida  

Com base no nosso interesse legítimo, a Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. utilizará a sua informação pessoal 
obtida através deste formulário de forma a gerir a relação profissional que manterá consigo e, caso assim o 
consinta, enviar-lhe informação sobre os nossos produtos e serviços, informação médica e científica e 
informação sobre eventos médicos nacionais e/ou internacionais que possa pretender frequentar ou 
eventualmente participar como palestrante. Com base no nosso interesse legítimo, poderemos usar a sua 
informação pessoal para compilação de dados estatísticos baseados na informação conservada nas nossas 
bases de dados, bem como inquéritos, questionários satisfação e comunicações semelhantes. Poderá opor-se 
a este tratamento de dados através dos meios referidos abaixo.  
Com base no nosso interesse legítimo, de forma a gerir da forma mais efetiva a nossa relação comercial e 
fornecer-lhe a informação mais adequada aos seus interesses, iremos utilizar a sua informação pessoal para 
criar o seu perfil de cliente. Poderemos combinar a sua informação pessoal com informação profissional que 
recebemos sobre si através das seguintes fontes: informação publicamente disponível, social media e afiliadas 
da J&J. Isto irá ajudar-nos a fornecer-lhe uma experiência personalizada e informação mais relevante e 
condizente com os seus interesses, preferências e necessidades. De forma a identificar os principais 
especialistas, a J&J poderá criar um perfil sobre si, com base no nosso interesse legítimo. Este perfil poderá 
ajudar-nos a efetuar uma avaliação acerca da adequada compensação financeira por serviços prestados, assim 
como o cálculo do valor justo de mercado. Poderá opor-se a este tratamento de dados através dos meios 
referidos abaixo. 

Transmissão de informação 

Poderemos transmitir a sua informação pessoal às afiliadas do Grupo Johnson & Johnson para as finalidades 
descritas no presente Aviso de Privacidade. A listagem das nossas afiliadas está disponível em 
http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (selecione a hiperligação para o Form 10K, Exhibit 21, dentro do 
separador “SEC Filings”). Poderemos igualmente transmitir informação pessoal a entidades terceiras que não 
sejam empresas afiliadas, mas apenas nas seguintes situações: (i) Prestadores de serviços que utilizamos para 
dar suporte às nossas atividades de negócio, tais como prestadores de serviços de tecnologias e serviços 
eletrónicos/ de marketing e com os quais a Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. tem um contrato em vigor; (ii) 
Prestadores de serviços contratados, direta ou indiretamente, para a organização de eventos locais e 
internacionais da Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda., tais como hotéis, agência de transporte, agências de 
viagens, organizadores de eventos.  

Os seus direitos  

Poderá exercer o seu direito de solicitar a revisão da informação pessoal que recolhemos sobre si, bem como 
o direito de solicitar a correção, apagamento, limitação, portabilidade e oposição ao tratamento de tal
informação. Poderá retirar o seu consentimento para receber informações sobre comunicações de marketing
direto contactando-nos para o endereço postal Lagoas Park, Edifício 9, 2740-262 Porto Salvo [A/C: Proteção de
Dados / Secretaria Geral] ou através do seguinte endereço de correio eletrónico: 
PrivacyJanssenPT@its.jnj.com.

Transferências internacionais 
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O uso e transmissão da informação pessoal conforme previsto no presente Aviso de Privacidade poderá 
envolver a transferência da informação para jurisdições localizadas fora do seu país de residência, incluindo 
Estados Unidos, as quais poderão ter regras de proteção de dados diferentes das vigentes no seu país. Estão 
implementadas medidas contratuais, bem como outras medidas, apropriadas à proteção da sua informação 
pessoal quando esta é transferida. A Comissão Europeia reconhece que determinados países que não fazem 
parte do Espaço Económico Europeu (EEE) oferecem um nível adequado de proteção de dados, equiparável às 
normas do EEE (a lista completa destes países  
encontra-se disponível em https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outsideeu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Para transferências entre países do EEE 
e países que a Comissão Europeia não considere adequados, estão implementadas medidas adequadas, que 
incluem assegurar que o destinatário está vinculado por Cláusulas Contratuais-Tipo aprovadas pela UE, para 
proteger a sua informação pessoal. Poderá obter uma cópia destas medidas mediante contacto com o nosso 
Encarregado de Proteção de Dados para o seu país ou região, se aplicável, através do seguinte endereço: 
emeaprivacy@its.jnj.com.  
 
Período de retenção 
 
Conservaremos a sua informação pessoal durante o prazo necessário ou permitido em função dos fins para os 
quais foram recolhidos. Os critérios para a determinação do prazo de conservação incluem: (i) o tempo durante 
o qual mantivermos a nossa relação profissional consigo e lhe fornecermos um serviço; (ii) a uma obrigação 
legal a que estejamos sujeitos, e (iii) se a conservação é aconselhável à luz da nossa posição jurídica (por 
exemplo, em relação a prazos de prescrição, contencioso ou investigações regulamentares).  
 
Encarregado de Proteção de Dados 
 
Caso tenha alguma dúvida sobre a nossa política de privacidade, nomeadamente como determinamos o uso 
do interesse legítimo como base legal para o nosso tratamento de informação pessoal, poderá contactar o 
nosso Encarregado de Proteção de Dados responsável pelo seu país ou região, se aplicável, através do seguinte 
endereço: emeaprivacy@its.jnj.com.  
 
 
Poderá apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de controlo competente no seu país ou região. 
Poderá encontrar informações de contacto das autoridades de controlo no seguinte endereço: 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 
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