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Janssen-Cilag B.V. 
CONGRESVOORWAARDEN 

 

Deze congresvoorwaarden zijn opgesteld door Janssen-Cilag B.V. (Janssen) conform de Gedragscode 
Geneesmiddelenreclame (zie www.cgr.nl) en de Johnson & Johnson ‘Health Care Business Integrity’-richtlijnen 
(“Congresvoorwaarden”). 
 
Doel 
Janssen stelt zich ten doel een belangrijke en gelijkwaardige (samenwerkings)partner te zijn in wetenschappelijke 
educatie, gerelateerd aan de therapeutische domeinen waarin Janssen actief is. Wij willen beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg objectieve, correcte en up-to-date informatie leveren op een kwalitatief hoogstaande en waar 
mogelijk innovatieve wijze. Voorwaarde hierbij is dat deze medische educatieprojecten wat inhoud en organisatie 
betreft voldoen aan een hoge standaard en dit alles volledig transparant. 
 
In dit kader biedt Janssen u de mogelijkheid deel te nemen aan nationale en internationale wetenschappelijke 
bijeenkomsten/medische congressen die betrekking hebben op therapeutische domeinen waarin Janssen actief is 
en die georganiseerd zijn door de respectievelijke vakverenigingen. 
 
Eigen bijdrage - gastvrijheid 
Wij conformeren ons aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (hierna “CGR”), die aangeeft dat de geboden 
gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst. 
De voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van de gastvrijheid per beroefpsbeoefenaar mogen 
niet meer dan € 500,- per keer en € 1.500,- per jaar bedragen (art. 6.4.6 CGR). 
De bijdrage van Janssen voor deze bijeenkomst is terug te vinden op de website  
www.janssenmedicalcloud.nl/mytov-services – zie ook paragraaf “Transparatie en openbaarmaking”. 
 
Vergezellende personen 
Conform de CGR kan Janssen op geen enkele wijze meewerken aan de organisatie of financiering van de reis en/of 
het verblijf van meereizende partners, familieleden of andere vergezellende personen. Dit betreft eveneens het 
deelnemen van partners en anderen aan transfers, lunches, diners ter plaatse en andere vormen van gastvrijheid. 
 
Verlenging van verblijf 
De vastgestelde verblijfsduur is gebaseerd op de officiële duur van de bijeenkomst. Afwijkingen hiervan worden 
niet toegestaan. 
 
Transport 
Door Janssen worden reizen per vliegtuig geboekt in de ‘economy class’ en reizen per trein in ‘first class’. 
 
Reis- en annuleringsverzekering 
Janssen heeft een reis- en annuleringsverzekering afgesloten bij Chartis Insurance. Deze verzekering is geldig voor 
alle door Janssen uitgenodigde deelnemers aan nationale en internationale bijeenkomsten. 
 
Annuleringsvoorwaarden 
Indien u zich om welke reden dan ook genoodzaakt ziet uw deelname te annuleren, dan verzoeken wij u om ons 
hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen met vermelding van reden. Indien u annuleert of niet 
opdaagt, behoudt Janssen zich het recht voor om het eventuele verschil tussen de door Janssen gemaakte kosten 
en de door haar via de annuleringsverzekering gerecupereerde kosten, aan u in rekening te brengen, tenzij u 
overmacht kan aantonen. 
 
Transparantie en Openbaarmaking 
 
Indien u ten tijde van de  begunstiging of in de zes maanden daarna een positie bekleedt waarin u invloed heeft op 
aankoopbeslissingen van een overheidsinstantie of van een ziekenhuis dat eigendom is van -of in belangrijke mate 
gecontroleerd wordt door- een overheids- of publieke instantie, zult u het aankooporgaan van die instantie of dat 
ziekenhuis op de hoogte brengen van de door Janssen geboden congresondersteuning. 
U stemt er verder mee in dat, indien de aanvaarding van deze congresondersteuning goedkeuring behoeft van een 
beroepsorganisatie en/of werkgever, dergelijke goedkeuring dient te worden verkregen vooraleer deze 
congresondersteuning te aanvaarden. U stemt er tevens mee in dat Janssen het bestaan en de inhoud van deze 
congresondersteuning eventueel aan de beroepsorganisatie of werkgever bekend kan maken. 
U stemt er tot slot mee in dat Janssen bepaalde informatie  inzake haar ondersteuning van congressen (met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, de door Janssen gedragen reis- en verblijfkosten en de kosten van deelname 
op individueel niveau) publiek mag maken, dit conform de CGR. Wij attenderen u erop dat wij bij annulering van 

http://www.cgr.nl/
http://www.janssenpro.nl/
http://www.janssenmedicalcloud.nl/mytov-services
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uw deelname en bij niet opdagen de gemaakte annuleringskosten (ongeacht de reden voor annulering) publiek 
maken (conform CGR). U kunt uw recht tot toegang en correctie van de te publiceren informatie uitoefenen via 
www.janssenmedicalcloud.nl/mytov-services. 
 
Persoonsgegevens 
U stemt ermee in dat Janssen persoonlijke informatie van u verzamelt en dergelijke informatie gebruikt om haar 
professionele relatie met u te beheren in het kader van de bijeenkomst en in overeenstemming met de 
Congresvoorwaarden. Indien u de gevraagde persoonlijke informatie niet verstrekt, kan Janssen haar 
verplichtingen conform deze Congresvoorwaarden niet nakomen. U stemt er mee in dat Janssen uw persoonlijke 
informatie kan delen met haar gelieerde ondernemingen om uitvoering te geven aan de bijeenkomst en uw 
deelname hieraan. Janssen is verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke 
informatie. Verder stemt u er ook mee in dat Janssen uw persoonlijke informatie ook mag vrijgeven aan niet-
gelieerde derden, maar alleen aan dienstverleners die Janssen gebruikt om haar activiteiten te ondersteunen, zoals 
derden die het betalingsverkeer van Janssen beheren en administratie hieromtrent voeren, Janssen’s leveranciers 
voor uitvoering van de eventuele reis en verblijf afspraken in het kader van de bijeenkomst, leveranciers van 
technologie en digitale diensten, dit onder de voorwaarde dat Janssen een contract heeft afgesloten waarin uw 
privacyrechten worden gewaarborgd. 
 
In het kader van de betrefffende bijeenkomst kan het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie 
worden overgedragen naar rechtsgebieden buiten het land waar u woonplaats heeft. Deze landen waaronder de 
Verenigde Staten, hebben mogelijk andere gegevensbeschermingsregels dan het land van uw woonplaats. Janssen 
heeft passende contractuele en andere maatregelen getroffen om de persoonlijke informatie te beschermen 
wanneer deze wordt overgedragen. Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden door 
de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens EER-
normen (de lijst van deze landen is beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/wet-topic/data-protection/data-
overdracht-buiten-eu/ toereikendheid-protection-persoonlijke data-niet-eu-countries_en). Voor overdrachten 
vanuit de EER naar landen die de Europese Commissie als niet adequaat beschouwt, heeft Janssen ervoor gezorgd 
dat er adequate maatregelen zijn getroffen, onder meer door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan 
EU-standaardcontractbepalingen, EU-VS Privacy Shield-certificering of een EU-certificaat goedgekeurde 
gedragscode of certificering om de persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt desgewenst een kopie van deze 
maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Janssen die 
verantwoordelijk is voor zijn/haar land of regio, indien van toepassing, op emeaprivacy@its.jnj.com. 
 
Janssen bewaart de persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan in het licht van het doel / de doelen 
waarvoor deze is verkregen. De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijnen van Janssen te bepalen, zijn 
onder meer: (i) de termijn gedurende de welke Janssen een doorlopende relatie met u heeft; (ii) of er een 
wettelijke verplichting is waaraan Janssen onderworpen is; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van de 
juridische positie van Janssen (zoals met betrekking tot toepasselijke wettelijke vervaltermijnen, rechtszaken of 
onderzoeken door regelgevende instanties). Indien er vragen zijn over Janssen haar privacypraktijken, inclusief 
over hoe Janssen het voorhanden zijn van een legitiem belang als een wettelijke basis voor de verwerking van uw 
persoonlijke informatie hanteert, of indien u een verzoek wil indienen om de persoonlijke informatie die Janssen 
heeft verzameld in te zien, evenals het recht om correctie, verwijdering, blokkering, gegevensportabiliteit en de 
beperking van het gebruik van dergelijke informatie, dan kunt u een email te sturen naar de 
gegevensbeschermingsfunctionaris van Janssen: emeaprivacy@its.jnj.com. Indien u een klacht heeft omtrent de 
gegevensbescherming dan kan deze worden ingediend  bij een autoriteit voor gegevensbescherming voor zijn/haar 
land of regio. Contactgegevens voor dergelijke autoriteiten zijn beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 
 
Ondersteuning 
Voor vragen met betrekking tot deelname aan nationale en internationale wetenschappelijke 
vakbijeenkomsten/medische congressen op uitnodiging van Janssen kunt u contact opnemen met Janssen Event 
Process Office, e-mail: janssenacademy@jacnl.jnj.com.  

http://www.janssenmedicalcloud.nl/mytov-services
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
mailto:janssenacademy@jacnl.jnj.com
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Algemene Deelnemersvoorwaarden 
 

Deze Algemene Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle congressen waarbij Bayer u, als 
deelnemer van het congres, ondersteuning biedt. Bayer onderschrijft hierbij de Gedragscode 
Geneesmiddelenreclame (de ‘CGR gedragscode’) en de Geneesmiddelenwet. 
 
Voor meer informatie over de Gedragscode Geneesmiddelenreclame verwijzen wij u naar: 
http://www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame 
 
1. Zakelijke betrekkingen congressen 

Bayer draagt er zorg voor dat bij het verlenen van ondersteuning aan beroepsbeoefenaren in het 
kader van congressen, zij aan artikel 6.4.1. van de CGR gedragscode voldoet. In dat kader verstrekt 
Bayer geen gastvrijheid aan partners of andere personen die niet deelnemen aan het inhoudelijke 
gedeelte van het congres. 
 
Voor meer informatie over artikel 6.4 van de CGR Gedragscode verwijzen wij u naar: 
https://www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame/Hoofdstuk-6-GUNSTBETOON-EN-
ANDERE-FINANCIELE-RELAT/6-4  
 
a) Internationale congressen 

U ontvangt van Bayer een persoonlijke uitnodigingsbrief, waarin ook een inschatting van de kosten 
en van uw eigen bijdrage wordt vermeld. 
 
Wanneer u zich inschrijft voor een internationaal wetenschappelijk congres, zal Bayer zorgdragen 
voor het boeken van de reis, het verblijf (overnachting en eventuele diners) en voor 
congresregistratie. 
 
Voor dinerkosten geldt een maximumbedrag van € 75,- per maaltijd, met uitzondering van 
congressen die plaatsvinden in landen waar de toegestane vergoeding lager is. 
 
Bayer zal 50% van de reis-, verblijfs- (inclusief dinerkosten) en congresregistratie kosten voor haar 
rekening nemen. De resterende 50% van deze kosten zal Bayer aan u factureren. 
 
b) Nationale congressen 

Wanneer u zich inschrijft voor een nationaal wetenschappelijk congres, zal Bayer zorgdragen voor 
inschrijving (Bayer vergoedt geen dinerkosten bij nationale congressen). 
 
Bayer zal deze kosten voor haar rekening nemen tot een maximum bedrag van € 500. Kosten 
boven de € 500 zullen door Bayer aan u gefactureerd worden. 
 

Bayer maakt u er op attent, dat u niet meer dan € 1.500 (3 x € 500) per kalenderjaar van de 
vergunninghouder mag ontvangen. 
 
2. Annulering 

Bayer heeft een doorlopende reisverzekering. 
 
Het is niet zomaar mogelijk om bij definitieve inschrijving, kosteloos te annuleren. 
 
Bij een annulering zal Bayer altijd proberen om zo min mogelijk kosten in rekening te brengen. 
 
Bij internationale congressen is Bayer echter wel genoodzaakt om 50% van de gemaakte kosten die 
Bayer zelf niet meer kosteloos kan annuleren in rekening te brengen (denk hierbij aan kosten voor 
congresregistratie, hotel en vlieg- of trein tickets). 

http://www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame
https://www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame/Hoofdstuk-6-GUNSTBETOON-EN-ANDERE-FINANCIELE-RELAT/6-4
https://www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame/Hoofdstuk-6-GUNSTBETOON-EN-ANDERE-FINANCIELE-RELAT/6-4
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Bij annuleringen wegens onvoorziene omstandigheden (denk hierbij aan ziekte of sterfgeval) zal 
Bayer een beroep doen op haar reisverzekering. 
 
In het geval van internationale wetenschappelijke congressen en indien annulering niet wordt 
gedekt door onze annuleringsverzekering zal 50% van de niet te annuleren kosten dus bij u in 
rekening worden gebracht. 
 
3. Betalingen 

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien u de factuur niet tijdig 
betaalt, zal Bayer u een nieuwe redelijke termijn gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen 
te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze nieuwe termijn zal Bayer gerechtigd zijn 
juridische stappen te ondernemen. Bayer behoudt zich het recht voor de buitengerechtelijke 
incassokosten, voor zover wettelijk toegestaan, bij u in rekening te brengen. 
 
4. Transparantie 

De gegevensverwerking en de openbaarmaking van zakelijke relaties geschiedt ter voldoening aan 
de doeleinden van paragraaf 7.2 van de CGR Gedragscode. 
 
Bayer draagt er zorg voor dat de maximumbedragen voor gastvrijheid niet worden overschreden. Voor dit 
doeleinde verwerkt Bayer een aantal persoonsgegevens waaronder uw naam, uw specialisme en de 
omvang van de gastvrijheid die u van Bayer heeft ontvangen in het kader van het congres.  
 
Indien het totale bedrag uit hoofde van een of meerdere (indirecte) financiële relaties die in een 
kalenderjaar tussen partijen bestaan, waaronder in elk geval begrepen het deel van de door Bayer 
voor dit congres betaalde gastvrijheidskosten (‘Bijdrage'), tussen Bayer en u hoger is dan € 500,-- per 
kalenderjaar, zal Bayer ter voldoening aan de CGR Gedragscode eens per jaar binnen drie maanden 
volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) zijn ontstaan, ten aanzien van de 
Bijdrage, de volgende informatie openbaar maken: 

a. de aard van de Bijdrage overeenkomstig de door de CGR vastgestelde selectietabel en het 
kalenderjaar waarin de Bijdrage volledig is uitgevoerd en betaald, 
b. de gegevens van Bayer, en 
c. uw naam, uw specialisme en uw woonplaats en de verleende Bijdrage. 
Deze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar. 

 
Bayer zal u binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, via Transparantieregister Zorg, een 
jaaroverzicht ter beschikking stellen van de openbaar te maken dan wel openbaar gemaakte gegevens. 
 
Voor meer informatie over de transparantieverplichting van partijen verwijzen wij u naar de 
volgende brochure van de CGR: http://www.cgr.nl/nl-NL/Transparantie/Informatiebrochure 
 
  

http://www.cgr.nl/nl-NL/Transparantie/Informatiebrochure
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5. Verwerking persoonsgegevens 

Bayer wenst u in te lichten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken voor de hieronder 
beschreven specifieke doelstellingen. Hieronder volgt informatie over de manier waarop we uw 

persoonsgegevens verwerken wanneer u op uitnodiging van Bayer deelneemt aan een congres. Tenzij 
anders vermeld in de alinea’s, volgt de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uit 
het feit het feit dat die verwerking vereist is om uw deelname aan het congres mogelijk te maken. 
 
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de volgende persoonsgegevens conform de Algemene 
verordening gegevensbescherming (“AVG”): 

- Persoonsgegevens: Wij verzamelen, verwerken en gebruiken onder andere uw voor- en 
achternamen, geslacht, geboortedatum, mobiele nummer, e-mailadres, naam en adres 
ziekenhuis en (indien relevant) andere gegevens zoals uw BIG-nummer, nummer 
congreslidmaatschap, Flying Dutchman nummer, naam en telefoonnummer van contactpersoon 
in geval van nood  

- Transfers of value: Op grond van de CGR-gedragsregels zijn wij verplicht gegevens over de 
financiële relatie die wij met u aangaan te verzamelen, verwerken en gebruiken. Voor meer 
informatie over het type persoonsgegevens dat wij verwerken alsmede de wijze waarop dit 
geschied,  verwijzen wij naar de transparantieclausule in artikel 4. 

 
6. Overdracht van gegevens aan derden 

We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden of geven hen toegang tot deze gegevens in de 
volgende gevallen: 
 

a. Om te voldoen aan de CGR-gedragsregels zullen wij uw gegevens doorsturen aan het 
Transparantieregister Zorg. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de 
transparantieclausule in artikel 4. 

b. We doen een beroep op gespecialiseerde dienstverleners die ons helpen om onze diensten 
te verlenen. Die dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen en regelmatig 
gecontroleerd. In overeenstemming met de desbetreffende verwerkersovereenkomsten 
zullen ze enkel persoonsgegevens verwerken op onze instructie en strikt in 
overeenstemming met onze richtlijnen.  

c. Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende derde partijen voor de volgende 
doeleinden: 

Derden Omvang en doel van de 
overdracht 

Contactgegevens 

BCD Travel Boeking van reizen  Opvraagbaar bij BCD Travel (+31 20 
562 18 00) 
 

AirPlus Uitvoering van elektronische 
betalingen/transacties 

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH 
Data Protection and Outsourcings 
(team JX JDO) 
Dornhofstr. 10  
63263 Neu-Isenburg  
Germanydatenschutz@airplus.com 
 

Luchtvaartmaatschappijen Boeking van vluchten Opvraagbaar bij de ingeschakelde 
luchtvaartmaatschappij 

mailto:datenschutz@airplus.com
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d. We kunnen uw hierboven vermelde persoonsgegevens doorsturen naar andere Bayer-

entiteiten die betrokken moeten worden bij het beheer van een voor u bestemde dienst of 
communicatie. Bijvoorbeeld, in geval van een congres dat in een ander land wordt 
georganiseerd door een andere lokale Bayer-entiteit, bij het reserveren van een hotelkamer 
en bij uw betaling van de eigen bijdrage aan het congres. 

e. Uw gegevens kunnen ook gedeeltelijk worden doorgestuurd en verwerkt in landen buiten de 
Europese Economische Ruimte (“EER”) die een lager gegevensbeschermingsniveau kunnen 
hebben dan de landen die daarbinnen liggen. In die gevallen zullen we ervoor zorgen dat 
voor uw gegevens een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, bijv. door 
specifieke overeenkomsten te sluiten met de respectievelijke importeur van 
persoonsgegevens. 
 

 
7. Bewaartermijn persoonsgegevens  

We bewaren uw gegevens voor een periode van zeven jaar na afloop van het congres. Na deze periode 
zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij uit wetgeving een andere termijn voortvloeit. 
 
De gegevens die Bayer verwerkt in het kader van de in artikel 4 genoemde transparantieverplichtingen, 
worden door Bayer opgeslagen voor een minimum periode van zeven jaar vanaf de datum waarop uw 
gegevens gepubliceerd worden in het Transparantieregister Zorg. 
 
8. Beveiliging persoonsgegevens  

Bayer heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om de 
gegevensverwerking in verband met uw deelname aan het congres op uitnodiging van Bayer te 
beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
9. Informatie met betrekking tot uw rechten. 

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u in het algemeen over de 
volgende rechten: 

 Het recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens; 

 Het recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw 
persoonsgegevens te verzoeken; 

 Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons 
gerechtvaardigde belang, het algemeen belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen 
dat er dwingende, gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan uw 
belangen, rechten en vrijheden, of dat dergelijke verwerking verband houdt met de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

 Het recht op overdraagbaarheid van gegevens; 

 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 
 
Als u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag te sturen naar Bayer B.V., Data Protection Officer, 
Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, Nederland of per e-mail naar dataprivacy.nl@bayer.com. 

 
 

 



 

 

Dit evenement is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en persoonlijk gebruik. Het 
evenement mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van ASCO. De geuite meningen tijdens dit event komen in dit geval niet 
noodzakelijk overeen met de standpunten van ASCO. De vermelding van een bedrijf, product, dienst, 
of therapie worden niet ondersteund door ASCO. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend 
arts of andere zorgverlener, met een beroep op onafhankelijke kennis en ervaring van de patiënt, om 
doseringen en de beste behandeling voor de patiënt te bepalen. Kijkers worden geadviseerd om te 
controleren of de juiste medische literatuur en de productinformatie geleverd door de fabrikant van 
elk geneesmiddel. ASCO is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan personen of zaken als 
gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie welke gecommuniceerd is tijdens dit 
evenement of voor eventuele fouten of gebreken.  
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