Capítulo 1 – Disposições Gerais
O presente documento visa definir os termos e condições da participação no Giveaway
Med.Win 2022, levado a cabo pelo Departamento de Investigação, Formação e Ciência (DIFC)
da Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
(DAEFMUP).

Artigo 1º - (Definição)
1. O Giveaway Med.Win 2022 é um concurso promovido no âmbito do congresso Med.Win - A
window into medical careers, congresso médico-científico subordinado ao tema das
especialidades e carreiras médicas.

Artigo 2º - (Objetivos)
1.
2.

Divulgar as redes sociais do congresso Med.Win - A window into medical careers.
Aumentar o interesse dos estudantes pelo congresso Med.Win - A window into medical
careers.

Artigo 3º - (Isenção)
1.

O Giveaway e o congresso Med.Win em que o mesmo se insere são isentos de caráter
político-partidário ou religioso e enquadram-se nos princípios estatutários da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (AEFMUP).

Capítulo 2 – Disposições Específicas
Artigo 4º - (Organização)
1.

O concurso será dinamizado e conduzido pela Comissão Organizadora do Med.Win,
constituída pelos elementos do DIFC da DAEFMUP e por 16 estudantes da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

Artigo 5º - (Participação)
1.

Qualquer Estudante de Medicina numa Escola Médica portuguesa inscrito no ano letivo
2021/2022 ou médico inscrito na Ordem dos Médicos poderá participar no Concurso Giveaway
do Med.Win - A window into medical careers.

Artigo 6º - (Condições)
1.
2.

O concurso será realizado através da rede social Instagram©.
Apenas serão consideradas válidas as candidaturas a concurso que cumpram os seguintes
requisitos cumulativamente:
a. O participante deve seguir a página de Instagram© do Med.Win (@med.win8.0) e da
Academia Clínica Espregueira | Dragão (@academiaclinicaespregueira).
b. O participante deve pôr gosto na publicação relativa ao Giveaway.
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c.

3.

O participante deve partilhar a publicação relativa ao Giveaway na história do seu
perfil de Instagram©, mencionar a página do Med.Win - A window into medical
careers
(@med.win8.0) e da Academia Clínica Espregueira | Dragão
(@academiaclinicaespregueira) nessa mesma história.
d. O participante deve ter o seu perfil público ou enviar um comprovativo da publicação
na sua história do perfil do Instagram© do Med.Win - A window into medical careers.
O concurso estará em vigor desde o dia da publicação relativa ao Giveaway, no dia 28 de
março às 21h00, até ao dia 30 de março às 21h00.

Artigo 7º - (Prémio)
1.

O prémio do Giveaway Med.Win - A window into medical careers é constituído por um Curso
de Traumatologia no Desporto - Boas Práticas e Últimas Evidências.

Artigo 8º - (Seleção do vencedor e divulgação dos resultados)
1.

O vencedor será selecionado por sorteio, entrando apenas no concurso os participantes que
cumpram todos os requisitos referidos no ponto 2 do Artigo 6º.
2. O sorteio será realizado entre todas as partilhas feitas da publicação relativa ao Giveaway,
através da plataforma sorteiogram.
3. O sorteio será realizado por um elemento do DIFC da AEFMUP.
4. O resultado será divulgado no dia 30 de março, após o término do concurso, entrando o DIFC
da AEFMUP em contacto com o vencedor, através da rede social Instagram©.

Artigo 9º - (Tratamento de dados)
1.

2.
3.

À luz do novo Regulamento (EU) 2016/679 do parlamento Europeu e do Conselho –
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) - a participação nesta atividade
pressupõe a recolha e armazenamento, por parte da AEFMUP, de dados pessoais dos
participantes/dos seus dados pessoais. A recolha destes dados cumpre o propósito de facilitar
a organização e permitir a certificação dos participantes.
A AEFMUP, como entidade responsável pelo tratamento de dados, compromete-se a não
partilhar os dados com entidades terceiras/externas.
Ao abrigo deste regulamento, os participantes têm o Direito de Acesso, Retificação, Oposição,
Limitação de Tratamento, Portabilidade e Esquecimento dos seus dados pessoais, sendo
esses direitos exercíveis mediante contacto eletrónico para formativo.cientifico@aefmup.pt

Capítulo 3 – Disposições Finais
Artigo 10º - (Validade do Regulamento)
1.
2.

O presente regulamento entra em vigor imediatamente após aprovação pela DAEFMUP.
O presente regulamento é válido até ser aprovado outro para o mesmo efeito pela DAEFMUP.

Artigo 12º - (Aplicação do Regulamento)
1.

Aplicam-se as mesmas condições, direitos e deveres no acesso e decorrer desta atividade, de
acordo com as normas presentes neste regulamento, a todos estudantes da FMUP.
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2.

A participação no concurso Giveaway Med.Win - A window into medical careers implica a
aceitação na íntegra deste regulamento por parte do estudante.

Artigo 13º - (Casos Omissos)
1.
2.

Os casos omissos serão resolvidos por parte da Direção da Associação de Estudantes da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (DAEFMUP).
A interpretação de casos omissos é da responsabilidade da DAEFMUP.
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