TERMOS E CONDIÇÕES
Antes de proceder ao registo, o Profissional de Saúde deve ler atentamente os presentes Termos e
Condições, podendo solicitar os esclarecimentos que entenda necessários à sua adequada e efectiva
compreensão.

Compromissos do Grupo Roche
A RocheNet é um serviço desenvolvido pela Roche Farmacêutica Química e orientado para os
Profissionais de Saúde, com informação atualizada por uma equipa especializada em saúde, com
bases de dados de informação científica, publicações gratuitas, informação sobre todos os
medicamentos da Roche Farmacêutica Química, eventos de várias especialidades e formações de
e-learning.
Dada a especificidade das matérias tratadas e para ter acesso à zona reservada dos sites RocheNet
– designadamente a “Informação e Conteúdos Exclusivos” – terá de ser registado se registar como
Utilizador Profissional, para tanto completando o processo de registo online disponível em
http://www.rochenet.pt.
O processo de registo tem-se por concluído após a validação pelo Grupo Roche da informação
profissional disponibilizada pelo Profissional de Saúde, validação que pode demorar até 7 dias
contados desde a data de introdução dos dados pessoais do utilizador e que poderá implicar o
pedido adicional de informação.
Relativamente aos dados e informações recolhidos, a Roche Farmacêutica Química assegura o
seguinte:
(i) Os dados recolhidos destinam-se ao registo dos utilizadores no site, à gestão do serviço RocheNet
e seus conteúdos e à efetiva disponibilização do referido serviço aos Utilizadores Finais;
(ii) Em termos de princípios gerais relativos ao tratamento de dados pessoais, a Roche Farmacêutica
Química compromete-se a assegurar que os dados do Utilizador por si tratados são:
●
●
●
●

●
●

Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao Utilizador;
Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não sendo tratados
posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades;
Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as
quais são tratados;
Exatos e atualizados sempre que necessário, sendo adotadas todas as medidas adequadas
para que os dados inexatos, tendo em conta as finalidades para que são tratados, sejam
apagados ou retificados sem demora;
Conservados de uma forma que permite a identificação do Utilizador apenas durante o
período necessário para as finalidades para as quais os dados são tratados;
Tratados de uma forma que garante a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu
tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental,
sendo adotadas as medidas técnicas ou organizativas adequadas. No entanto, a Roche
Farmacêutica Química não se responsabiliza por situações fora do seu controlo, como
sejam, a visualização indevida, utilização ou apropriação dos dados por terceiros não
autorizados, designadamente quando o acesso esteja relacionado com a falta de barreiras
de proteção necessárias por parte do Utilizador (nomeadamente, anti-vírus, firewall,
antispyware, etc.).

(iii) Quando o tratamento dos dados do Utilizador for realizado pela Roche Farmacêutica Química

com base no consentimento do Utilizador, este tem o direito de retirar o seu consentimento a
qualquer momento. A retirada do consentimento, todavia, não compromete a licitude do tratamento
efetuado pela Roche Farmacêutica Química com base no consentimento previamente dado pelo
Utilizador.
(iv) No âmbito do tratamento dos dados do Utilizador, a Roche Farmacêutica Química poderá
recorrer a entidades terceiras, por si subcontratadas, para, em nome da Roche Farmacêutica
Química, e de acordo com as instruções dadas por esta, procederem ao tratamento dos dados do
Utilizador, em estrito cumprimento com o disposto na lei e nos presentes Termos e Condições. A
Roche Farmacêutica Química assume o compromisso de subcontratar apenas entidades que
apresentem garantias suficientes de execução das medidas técnicas e organizativas adequadas, de
forma a assegurar a defesa dos direitos do Utilizador.

Declarações do Profissional de Saúde
Ao registar-me como Utilizador Profissional do serviço RocheNet disponibilizado pela Roche
Farmacêutica Química, declaro e assumo:
I.

que sou o exclusivo responsável pela veracidade, completude e licitude dos dados
facultados, não podendo a Roche Farmacêutica Química ser responsável pela exatidão dos
dados fornecidos, mesmo após o processo de validação de identidade e informação do
Utilizador;

II.

que guardarei sigilo sobre o username e a password de acesso à zona reservada da
RocheNet, elementos que assumem carácter pessoal e intransmissível, com a validade de
um ano após o último acesso e cuja renovação está sujeita aos procedimentos estabelecidos
e à autorização da Roche Farmacêutica Química não podendo a Roche Farmacêutica
Química ser responsável pelo uso inadequado ou perda do username e/ou da password;

III.

que autorizo a utilização e tratamento dos meus dados pessoais para os fins fixados pelo
Grupo Roche e para os quais dei o meu consentimento expresso, tendo sido devidamente
informado(a) dos termos e condições aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais
recolhidos e tratados no âmbito do serviço RocheNet;

IV.

que me comprometo a guardar sigilo, a não revelar e/ou a divulgar no todo ou em parte a
informação disponibilizada neste serviço;

O Utilizador poderá, em qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seus direitos de acesso,
retificação ou de eliminação dos dados, oposição, limitação e portabilidade dos seus dados, através
da página www.roche.pt/dataprivacy, do email portugal.dataprivacy@roche.com ou através de carta
registada para o endereço postal Estrada Nacional 249 – 1, 2720-413 Amadora.
Em qualquer dos casos, o Utilizador é informado de que, caso considere que a Roche Farmacêutica
Química violou ou possa ter violado os direitos de que dispõe nos termos da legislação aplicável
sobre proteção de dados, poderá apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional da
Proteção de Dados.

