
1. OBJETO

1.1. A Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. (“Janssen-Cilag”), no sentido de contribuir para a formação médica contínua dos médicos internos das 
especialidades de Dermato-Venereologia, Reumatologia e Gastrenterologia organizará, no âmbito do Janssen FIRST III Curso de Formação 
para Internos (“Curso”) que irá promover e que se realizará no próximo dia 28  de setembro de 2019, um Quiz que tem por objeto a ava-
liação dos conhecimentos dos participantes no Curso nestas especialidades, bem como em parte dos conteúdos apresentados no Curso. 

1.2. A participação no Quiz implica a aceitação dos termos e condições previstos no presente regulamento (“Regulamento”), o qual está 
disponível em http://www.janssen.com/portugal. Caso o solicite, também poderá receber uma cópia do Regulamento via e-mail.  

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. Apenas poderão participar no Quiz os médicos internos de Dermato-Venereologia, Reumatologia e Gastrenterologia que se encontrem 
inscritos no Curso (“Participantes”). 

2.2. Os Participantes serão organizados em grupos, que incluirão, no máximo, 6 (seis) e no mínimo 3 (três) elementos (“Grupos”), sendo que, 
cada Grupo deverá incluir, pelo menos, um Participante que seja médico interno de Dermato-Venereologia, um Participante que seja mé-
dico interno de Reumatologia e um Participante que seja médico interno de Gastrenterologia.

2.3. A organização dos Grupos será efetuada aleatoriamente, através de sorteio, que distribuirá os Participantes pelos vários Grupos. 

3. MECÂNICA DO QUIZ

3.1. O Quiz consiste num questionário de escolha múltipla, com 20 (vinte) perguntas sobre cada especialidade, i.e. Dermato-Venereologia, 
Reumatologia e Gastrenterologia, num total de 60 (sessenta) perguntas. No que toca às 20 (vinte) perguntas de cada especialidade, 17 
(dezassete) perguntas incidirão sobre patologias da especialidade e 3 (três) perguntas incidirão sobre os casos clínicos abordados durante 
o Curso. Os Participantes deverão responder corretamente ao maior número de perguntas possível dentro do período de tempo indicado
no ponto 3.3.

3.2. As perguntas surgirão de forma aleatória, definidas pelo sistema, e conterão quatro (4) opções de resposta, sendo que apenas uma será a 
correta.

3.3. O Quiz terá início às 12h15 e decorrerá até às 13h15, sendo que, durante esse período, cada Grupo terá oportunidade de responder ao 
maior número de perguntas possível. Em caso de empate, será realizado um novo Quiz nos termos do disposto em 3.7., no período entre 
as 13h15 e as 13h20.

3.4. Por cada resposta correta, cada Grupo recebe 1 ponto.

3.5. A pontuação total de cada Grupo será aferida em função do número de respostas corretas. As respostas erradas não determinam a desclas-
sificação ou redução dos pontos obtidos com as respostas corretas.

3.6. No final do Quiz, será gerado um relatório que anunciará qual o Grupo com a maior pontuação e que, por conseguinte, será o Grupo 
vencedor, ao qual será atribuído um prémio.

3.7. Em caso de empate, será realizado um novo Quiz apenas entre os Grupos em situação de empate. Este segundo Quiz consis-
te no lançamento de uma única questão de resposta numérica referente às especialidades de Dermato-Venereologia, Reumato-
logia e Gastrenterologia. Também neste caso a resposta assentará exclusivamente na perícia dos Participantes. O Grupo que res-
ponder corretamente à pergunta ou cuja resposta for a mais aproximada da resposta correta será considerado o Grupo vencedor.  

REGULAMENTO DO QUIZ

http://www.janssen.com/portugal


4. PRÉMIO

4.1. Será atribuído um prémio ao Grupo vencedor, que consiste na inscrição de cada um dos Participantes no congresso europeu da respetiva 
especialidade: (i) Dermato-Venereologia: EADV 2020, (ii) Reumatologia: EULAR 2020, (iii) Gastrenterologia: ECCO 2020, sendo o valor de 
cada inscrição e, bem assim, os restantes custos de acolhimento, como seja os custos respeitantes aos voos e alojamento dos Participantes 
suportados pela Janssen-Cilag (“Prémio”).

4.2. O Prémio não é passível de troca pelos Participantes do Grupo vencedor, podendo estes apenas prescindir dele. 

4.3. A Janssen-Cilag reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem necessidade de justificação, alterar os congressos referidos em 4.1. 
devendo para o efeito comunicar aos Participantes vencedores o novo Prémio. Em todo o caso, o Prémio consistirá sempre na inscri-
ção dos elementos do Grupo vencedor em congressos nas especialidades de Dermato-Venereologia, Reumatologia e Gastrenterologia.  

5. DADOS PESSOAIS E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE DIVULGAÇÃO  

5.1. Os dados pessoais recolhidos no âmbito do Quiz serão tratados e armazenados informaticamente pela Janssen-Cilag diretamente, en-
quanto entidade responsável pelo tratamento, e/ou através de entidades subcontratadas para o efeito, nos termos e para os efeitos do 
Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (“Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”).

5.2. Os dados pessoais serão tratados para as finalidades de gestão da participação no Quiz, atribuição do prémio e esclarecimentos de quais-
quer questões relacionadas com o Quiz.  

5.3. A Janssen-Cilag procede à recolha dos seguintes dados pessoais para efeitos de inscrição no Quiz: nome, número do bilhete de identidade 
/ cartão do cidadão, número de identificação fiscal, idade, nacionalidade, identificação do Estabelecimento de Prestação de Cuidados de 
Saúde e Serviço onde o Participante exerce funções, categoria profissional, número de telefone / telemóvel e endereço de e-mail.

5.4. No decorrer do Quiz e mediante consentimento dos Participantes, poderão ser recolhidas imagens em vídeo e fotografia e som dos mes-
mos, para efeitos de documentação do Quiz e promoção deste tipo de concurso (atuais e futuros) sem limite temporal, de forma ou meio, 
nomeadamente através dos sites da Janssen-Cilag e de redes sociais (ex.: Facebook Messenger, Whatsapp, Twitter), sem que daí resulte 
qualquer direito de compensação monetária para os Participantes. Os dados recolhidos serão tratados com respeito pela legislação de 
proteção de dados pessoais em vigor, garantindo a sua segurança e confidencialidade.

5.5. Os dados dos Participantes serão conservados pelo prazo de 6 meses a contar da data da recolha. As fotografias e vídeos do Quiz serão 
conservados pelo prazo de 1 ano após o final do mesmo.

5.6. O tratamento de dados pessoais no âmbito do Quiz poderá envolver a transferência de dados para jurisdições localizadas fora da UE, 
incluindo para os Estados Unidos, as quais poderão ter regras de proteção de dados diferentes das vigentes em Portugal. A Janssen-Cilag 
garante que estão implementadas as medidas contratuais, bem como outras medidas, apropriadas à proteção dos dados pessoais quando 
os dados pessoais são transferidos (tais como, que o destinatário está vinculado por Cláusulas Contratuais-Tipo da UE, a Certificação de 
Proteção de Privacidade entre a UE e os EUA ou um código de conduta aprovado pela UE ou certificação). Uma cópia destas medidas po-
derá ser obtida mediante contacto com o Encarregado de Proteção de Dados da Janssen-Cilag através do endereço indicado neste ponto.

5.7. Nos termos da legislação aplicável, é garantido o direito de acesso, atualização, retificação e eliminação dos seus dados pessoais, portabili-
dade dos dados e limitação do tratamento, a todo o tempo, mediante pedido por escrito dirigido ao Responsável pela Privacidade de Dados 
e remetido por correio para a seguinte morada: Lagoas Park, Edifício 9, 2740-262 Porto Salvo (A/C: Proteção de Dados / Secretaria Geral).

5.8. Os Participantes poderão igualmente, através dos referidos meios e a qualquer momento, retirar o consentimento para o tratamento dos 
dados não obrigatórios (incluindo para a utilização das imagens recolhidas), o que não invalida o tratamento efetuado até essa data com 
base no consentimento previamente dado.

5.9. O Encarregado de Proteção de Dados da Janssen-Cilag poderá ser contactado através do seguinte endereço: emeaprivacy@its.jnj.com. 
Em caso de violação da legislação de proteção de dados, os candidatos poderão apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de 
controlo competente. A informação de contacto da autoridade de controlo poderá encontrar-se no seguinte endereço: http://ec.europa.
eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

5.10. Os Participantes do Grupo vencedor reconhecem e aceitam que, a Janssen-Cilag poderá divulgar, ou divulgará, se tal lhe for im-
posto pelas normas legais ou deontológicas a que se encontra sujeita, incluindo o Estatuto do Medicamento, e pelos meios 
que entender ou a que estiver obrigada, designadamente na Plataforma de Comunicações – Transparência e Publicidade do IN-
FARMED, informação referente ao Prémio concedido, incluindo, a identificação do(s) vencedor(es) e o montante do Prémio. 
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6. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO QUIZ

6.1. A Janssen-Cilag reserva-se o direito de alterar, se necessário, o presente Regulamento sem necessidade de aviso prévio, dando à versão 
revista o mesmo grau de publicidade que à presente. As novas regras entrarão em vigor no dia da sua divulgação.

6.2. A Janssen-Cilag reserva-se o direito de, se necessário, alterar, adiar, suspender ou anular o Quiz, sem que tal implique qualquer indemni-
zação àqueles que tenham manifestado a sua vontade em participar no Quiz ou aos Participantes.  

7. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

7.1. 

7.2. 

Os casos omissos no presente Regulamento, serão resolvidos pela Janssen-Cilag e pelo painel científico responsável pelo Curso. 
Para qualquer esclarecimento adicional, aqueles que pretendam participar no Quiz, bem como os Participantes, poderão enviar um e-

mail para: esilva18@ its.jnj.com. 
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