TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO
“#SyntiumAndMeB2B e B2C Promoção”
1. ENTIDADE PROMOTORA
A Entidade Promotora desta promoção “#SyntiumAndMe B2B e B2C Promoção” (doravante, a “Promoção”) é
a sociedade Petronas Lubricants Italy S.p.A., com sede em Villastellone, Via Santena, 1, Turim, Itália, número
de contribuinte italiano 05082750968 (doravante, a “Entidade Promotora”).
2. DURAÇÃO
A Promoção decorrerá entre 20 de julho de 2019 (00:01) e 31 de dezembro de 2019 (23:59) (a “Duração da
Promoção”) e os prémios serão concedidos até 20 de janeiro de 2020.
3. TERRITÓRIO
A Promoção decorrerá em Portugal (doravante o “Território”).
4. PARTICIPANTES e OFICINAS PARTICIPANTES
a. Quem pode participar
A participação na Promoção é permitida a 2 (duas) diferentes categorias de participantes, conforme se segue.
Em primeiro lugar, a participação na Promoção é permitida a qualquer pessoa singular residente no Território
que tenha completado dezoito anos no momento da sua participação na Promoção e que durante a Duração
da Promoção tenha efetuado uma mudança de óleo do motor do seu veículo numa das oficinas mecânicas
participantes da Promoção, localizada no Território, escolhendo um dos produtos PETRONAS Syntium (o
“Produto”) vendidos pela Entidade Promotora (a “Mudança”). A Mudança deve ser acompanhada da
fatura/recibo que apresente o código e a descrição de um dos óleos para motores PETRONAS Syntium (o
“Recibo”), doravante definidos como o “Participante Singular” ou os “Participantes Singulares”.
Os Participantes Singulares devem manter o documento original do recibo.
A participação na Promoção é ainda permitida a qualquer oficina mecânica localizada no Território que efetue
o registo no portal específico, conforme abaixo descrito, faça o carregamento/“upload” do documento de
transporte referente à compra de um barril de 200 (duzentos) litros de óleo PETRONAS Syntium Limited Edition
(entre aqueles que possuem um dos seguintes códigos: 180211F1, 180311F1, 180511F1, 181311F1,
181411F1, 182811F1, 183111F1, 185511F1, 199811F1) e exiba o material publicitário fornecido pela Entidade
Promotora para promover a Promoção, doravante definida como a “Oficina Mecânica Participante” ou
“Oficinas Mecânicas Participantes”. Após o registo acima descrito, cada Oficina Mecânica Participante poderá
efetuar tantas Participações quantas as Mudanças que efetue durante a Duração da Promoção. A Mudança
deve ser comprovada pela fatura/recibo que apresente o código e a descrição de um Produto.
Nestes termos e condições, quando se refira indistintamente “Participante” ou “Participantes”, estarão
incluídas as duas diferentes e referidas categorias de participantes.
O mero facto de participar nesta Promoção implica a integral aceitação sem reservas destes termos e
condições, bem como o acatamento das decisões da Entidade Promotora em caso de resolução de qualquer
questão derivada desta Promoção.
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A Entidade Promotora reserva-se ainda o direito de efetuar, em qualquer momento, as alterações que
entender oportunas, nomeadamente, mas sem excluir, a anulação, repetição, ampliação, adiamento ou
modificação destes termos e condições. Os Participantes serão devidamente notificados de qualquer uma
destas ou outras ocorrências através dos contactos fornecidos pelos Participantes. A Entidade Promotora está
isenta de quaisquer responsabilidades pelo exercício de alguma das faculdades reconhecidas pelos presentes
termos e condições.
b. Limites à Participação
A Entidade Promotora tem legitimidade para excluir os Participantes que não cumpram os requisitos da
presente Promoção ou que, por decisão da Entidade Promotora, no exercício do seu melhor julgamento, não
tenham cumprido qualquer outra cláusula dos presentes termos e condições e/ou que defraudem, alterem
ou inutilizem o bom funcionamento e o decorrer normal e regulamentado da Promoção.
Em particular, a Entidade Promotora fica desde já autorizada a excluir da Promoção o pessoal, colaboradores,
distribuidores, subcontratados e outros agentes ou representantes da Entidade Promotora, das agências
encarregues do desenvolvimento da Promoção, ou de quaisquer outras entidades que tenham tido qualquer
tipo de intervenção no desenvolvimento da Promoção. Tampouco poderão participar na Promoção os
familiares das pessoas anteriormente indicadas até ao segundo grau de linha direta.
Para participarem na Promoção, os Participantes deverão criar uma obra (consistente numa frase, nos termos
descritos no Ponto 5. (O Processo de Participação). Nesse sentido, a Entidade Promotora reserva-se o direito
de recusar, eliminar ou vetar da Promoção qualquer obra que não se adapte a todo e qualquer um dos
requisitos assinalados pela Entidade Promotora ou que a Entidade Promotora considere que afeta ou é
suscetível de afetar a imagem e a boa reputação da Entidade Promotora ou de qualquer uma das marcas que
integram a carteira de marcas do grupo ao qual pertence a Entidade Promotora.
Os dados fornecidos pelos Participantes devem ser verdadeiros. Dado que os dados são essenciais para a
participação na presente Promoção, no caso de os mesmos serem falsos, a Entidade Promotora poderá
eliminar os Participantes da Promoção. No caso de não ter sido detetada a falsidade dos dados e o Participante
seja o vencedor de um prémio da presente Promoção, o Participante ficará igualmente excluído do mesmo.
Nos casos indicados anteriormente, os Participantes excluídos perderão o seu direito ao prémio. No caso
desses Participantes serem os Vencedores, nos termos abaixo descritos, ao serem excluídos, o Prémio passará
para o primeiro suplente e assim sucessivamente até esgotar o número de suplentes. Se se esgotarem todos
os suplentes, a Promoção será considerada deserta e, como tal, sem qualquer efeito.
5. O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO
Para participar na Promoção, os Participantes devem registar-se no site https://portugal.syntiumandme.com
(doravante o “Site”). Os dados pessoais e não pessoais exigidos no formulário de registo devem ser fornecidos
de maneira correta, completa e verdadeira (o “Registo Válido”).
O formulário de registo exigirá os seguintes dados do Participante Singular ou da Oficina Mecânica Participante
e da pessoa singular que assuma a sua representação na Promoção: nome, apelido, endereço de e-mail,
número de telefone e os dados do carro do Participante Singular, os dados da oficina aderente em que a
Mudança foi realizada, a data da Mudança, a data, número e quantidade exibido no Recibo.
O preenchimento completo e correto de todos os dados obrigatórios exigidos no formulário de inscrição é
essencial para a participação na Promoção.
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O Participante fará também o carregamento/upload de uma cópia do Recibo para o Site, seguindo um
procedimento específico.
Por fim, o Participante terá de submeter uma frase ou slogan destinados a promover o Produto, em língua
portuguesa, sendo excecionalmente admitida a utilização de expressões ou palavras noutras línguas, quando
tal seja estritamente necessário para a obtenção do efeito visado na conceção da mensagem.
A Entidade Promotora reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério mas de forma razoável, desclassificar
qualquer pessoa, caso entenda que houve: (a) adulteração ou tentativa de adulterar o processo de inscrição
ou o funcionamento da Promoção; (b) violação destes termos e condições; ou (c) atuação antidesportiva ou
perturbadora, ou com a intenção de incomodar, abusar, ameaçar ou assediar qualquer outra pessoa.
Cada Recibo apenas poderá ser carregado no Site uma vez. Quaisquer participações subsequentes nesta
Promoção por meio de um Recibo já carregado, serão consideradas nulas e, em caso de vitória, esta será
revogada.
Para os fins desta Promoção, o Recibo deverá (i) exibir os dados e a descrição de um dos óleos para motores
PETRONAS Syntium vendidos pela Entidade Promotora, bem como a data em que a Mudança foi realizada e
(ii) ser emitida por uma das Oficinas Mecânicas Participantes.
Fica entendido que, caso um Recibo não cumpra com os requisitos acima mencionados, o Participante será
desclassificado.
Cada Participante tem o direito de participar na Promoção várias vezes através de diferentes Recibos, mas
apenas terão a possibilidade de ganhar 1 (um) prémio, conforme abaixo definido.
No caso de o Participante ter adquirido ou vendido, consoante se trate de um Participante Singular ou de uma
Oficina Mecânica Participante, mais do que uma Mudança, terá o direito de participar na Promoção tantas
vezes quantas o número de Recibos na sua posse, mas terá a possibilidade de vencer apenas 1 (um) prémio.
Cada Participante que tenha completado todas as ações acima descritas acima será incluído na lista geral de
participantes da promoção (doravante, a "Lista"), para efeitos da atribuição do Prémio, nos termos abaixo
descritos.
A participação na Promoção é proibida para aqueles que:
•

se tenham registado na Promoção, mas não tenham cumprido com os requisitos do Registo Válido; e
/ ou

•

usarem sistemas automáticos ou robôs destinados a substituir os sistemas de controlo/ou o sistema
de registo da Promoção e / ou usaram sistemas automáticos ou robôs para simular a interação
humana necessária com o Site.

6. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
a. Modo de atribuição dos Prémios
Até 20 de janeiro de 2020, serão determinados 3 (três) Participantes Singulares e 3 (três) Oficinas Mecânicas
Participantes (os “Vencedores”), bem como 1 (um) suplente por cada Vencedor e Oficina Vencedora (os
“Suplentes”) da seguinte forma:
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Através de um Júri (o “Júri”) integrado por pessoas que tenha previamente designado, a Entidade Promotora
designará os Vencedores de entre todos os formulários e respostas enviados pelos Participantes durante a
Duração da Promoção (a “Seleção”).
As Participações do Participante Singular e da Oficina Mecânica Participante são total e absolutamente
independentes e autónomas entre si, pelo que a Seleção e correspondente atribuição de Prémios a um não
depende em nenhuma medida do resultado da Participação do outro.
As 6 (seis) respostas – 3 (três) de entre as apresentadas pelos Participantes Singulares e 3 (três) de entre as
apresentadas pelas Oficinas Mecânicas Participantes – que, segundo o Júri, de acordo com o seu arbítrio e em
resultado de uma análise baseada pura e exclusivamente no mérito das Participações, forem consideradas as
mais originais, eficazes e divertidas na e para a promoção do Produto, serão designadas Vencedoras da
Promoção e ordenadas hierarquicamente com base no mesmo critério.
O Júri indicará ainda, hierarquicamente ordenados com base no mesmo critério indicado no parágrafo
anterior, 1 (um) Suplente por cada uma das respostas vencedoras, num total de 6 (seis) Suplentes.
b. Dos Prémios
O Participante Singular e a Oficina Mecânica Participante que sejam escolhidos na Seleção (os Vencedores)
receberão o mesmo prémio, que consiste nos seguintes (o “Prémio” ou os “Prémios”):
-

1 (um) iPhone XS 64 GB, com um valor de EUR. 1.159,00 (mil cento e cinquenta e nove Euros) (o
“Prémio iPhone”);
1 (um) relógio Garmin Fenix 5, com um valor de EUR. 500,00 (quinhentos Euros) (o “Prémio Relógio
Garmin”);
1 (um) vale de oferta “El Corte Inglés” com um valor de EUR. 500,00 (quinhentos Euros) (o “Prémio
Vale de Oferta”).

O prémio iPhone será atribuído ao Participante Singular e à Oficina Mecânica Participante que fiquem
classificados em primeiro lugar; o Prémio Relógio Garmin será atribuído ao Participante Singular e à Oficina
Mecânica Participante que fiquem classificados em segundo lugar e o Prémio Vale de Oferta será atribuído ao
Participante Singular e à Oficina Mecânica Participante que fiquem classificados em terceiro lugar.
Cada Vencedor receberá, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da Seleção, um e-mail da Entidade
Promotora, no endereço de e-mail fornecido no momento do Registo Válido, por meio do qual lhe serão
fornecidas todas as instruções necessárias para aceitar o Prémio, respondendo ao e-mail (a “Notificação de
Prémio”).
Caso algum dos Vencedores não aceite os Prémios até 7 (sete) dias úteis após receber a Notificação do Prémio
e/ou desconsidere o procedimento previsto na notificação de premiação, o Prémio será concedido ao primeiro
Suplente, que será contatado pela Entidade Promotora, sendo-lhe solicitado a aceitação do prémio seguindo
as instruções fornecidas. No caso dos Vencedores não reclamarem o Prémio no prazo de 7 (sete) dias úteis, o
Prémio passará para o Vencedor ou Suplente seguinte, consoante quem se siga na ordenação do Júri, até
esgotar o número de Suplentes. Esgotado número de Suplentes, a Promoção será considerada deserta e, como
tal, sem qualquer efeito.
A Entidade Promotora reserva-se o direito de verificar o documento de identificação e o endereço de e-mail
relativo aos Vencedores e aos Suplentes, caso o entenda por necessário. Qualquer solicitação para este fim
deverá ser enviada por e-mail, para o endereço de e-mail fornecido pelos Participantes aquando do Registo
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Válido; em caso de irregularidades na participação na Promoção e / ou falha na transmissão ou transmissão
incompleta da documentação solicitada pela Entidade Promotora dentro de 7 (sete) dias úteis após a
Notificação do Prémio, o Prémio será concedido a um Suplente, nos termos acima descritos..
A Entidade Promotora não será responsável por qualquer falha durante a transmissão da notificação de
premiação causada por erro dos Vencedores e/ou dos Suplentes no momento do preenchimento dos seus
dados pessoais aquando do Registo Válido.
A Entidade Promotora não será responsável por qualquer falha na transmissão do Notificação de Premiação
causada por problemas na caixa de entrada do endereço de e-mail fornecido pelo Participante no momento
do Registo Válido (por exemplo, se a transmissão do notificação de premiação for para a pasta lixo/spam, o
endereço de email não esteja apto a receber a notificação, não exista ou a caixa de correio esteja cheia) e/ou
se a transmissão for afetada por problemas de acesso, qualquer obstáculo, mau funcionamento ou dificuldade
de ordem técnica, computador, linha telefónica, cabos , eletrónica, software e/ou hardware, transmissão e/ou
ligação, ligação à Internet, antivírus, antispam, firewall ou qualquer outra causa que esteja fora do controlo da
Entidade Promotora.
Os Prémios não podem ser atribuídos a terceiros e não podem ser trocados por outros itens ou serviços,
independentemente de seu valor. Se os vencedores recusarem ou não puderem receber o seu Prémio, não
terão direito a qualquer tipo de compensação.
Se o Prémio já não estiver disponível, será substituído por um prémio de valor semelhante e possivelmente
com características semelhantes, na discricionariedade da Entidade Promotora.
Uma vez entregues aos Vencedores, os Prémios não poderão ser objeto de negócios jurídicos celebrados com
fins comerciais ou publicitários.
As imagens ou vídeos nos quais apareçam publicitados os Prémios da Promoção podem refletir bens ou
serviços com características sensivelmente diferentes daquelas que constituam os Prémios a ser efetivamente
entregues, não advindo de tal situação para a Entidade Promotora uma obrigação contratual ou legal de
entregar como prémio exatamente o bem ou o serviço que apareça refletido em tais imagens ou vídeos.
Os Vencedores poderão renunciar ao prémio ganho, sendo que tal renúncia deverá constar por escrito e ser
assinada pelos Vencedores. No caso dos Vencedores renunciarem ao Prémio, o Prémio passará para o
Vencedor ou Suplente seguinte, consoante quem se siga na ordenação do Júri, até esgotar o número de
Suplentes. Se se esgotarem todos os Suplentes, a Promoção será considerada deserta e, como tal, sem
qualquer efeito.
Quando o Prémio estiver sujeito à garantia do fabricante ou do fornecedor, no caso de avaria ou mau
funcionamento do artigo, os Vencedores deverão dirigir-se ao serviço técnico do fornecedor ou fabricante do
mesmo, ficando a Entidade Promotora isenta de qualquer responsabilidade derivada da avaria ou mau
funcionamento do artigo.
7. A ENTREGA DOS PRÉMIOS
Os Prémios serão entregues no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da receção da notificação de
Premiação aos Vencedores, no endereço fornecido respondendo a notificação de premiação ou, no endereço
registado, à atenção do gerente ou da pessoa de contato constante dos registos da Entidade Promotora,
conforme aplicável.
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A Entidade Promotora não será responsável por qualquer falha relativa à entrega dos Prémios causada por um
erro dos Vencedores e/ou dos Suplentes no momento do preenchimento dos seus dados pessoais ou por erro
ou falha da responsabilidade dos serviços postais. Os Prémios serão entregues exclusivamente dentro do
Território na morada que os Vencedores tenham indicado à Entidade Promotora.
Em caso algum poderá ser entregue qualquer prémio a pessoas diferentes daquelas que tenham sido indicadas
como Vencedores ou Oficinas Vencedoras ou, em cada caso e em conformidade com o disposto no ponto 6.
anterior (Atribuição de Prémios), os Suplentes.
8. PUBLICIDADE
A Promoção, o respetivo procedimento juntamente com estes termos e condições e as informações
relacionadas com o tratamento de dados pessoais (ver ponto 10. abaixo) serão publicados no Site durante
toda a Duração da Promoção e até à sua conclusão.
A Promoção deve ser anunciada através de campanhas de marketing on-line, publicidade na loja e de qualquer
outra forma que a Entidade Promotora considere apropriada para o efeito.
9. DIVERSOS
a. Custos da Participação
A participação na Promoção é gratuita. Os custos relativos à aquisição da Mudança e à ligação à Internet serão
suportados pelos Participantes, não sendo aumentados em virtude da participação nesta Promoção ou registo
no Site.
Durante a Duração da Promoção, a Entidade Promotora reserva-se o direito de definir quaisquer novas
promoções de vendas a favor dos Participantes, mais especificamente, prémios extras que podem ser dados,
para além daqueles estabelecidos nestes termos e condições. A Entidade Promotora poderá revogar ou
modificar os procedimentos desta Promoção por uma causa razoável, mediante notificação prévia aos
Participantes, da mesma forma que a Promoção foi anunciada ou noutro formato equivalente/apropriado.
A Entidade Promotora reserva-se o direito de verificar se a participação na Promoção é correta e, no caso da
Entidade Promotora detetar uma violação destes termos e condições ou qualquer outro facto ou evento que
interfira ou ameace a integridade da Promoção, a Entidade Promotora terá o direito de recusar a concessão
de qualquer prémio a esse Participante e/ou de cancelar, encerrar, modificar ou suspender a Promoção.
Se por qualquer motivo a Promoção não decorrer conforme planeado, incluindo por virtude de infeção por
vírus ou malware de computador, fraude, falhas técnicas ou quaisquer outras causas que corrompam ou
afetem a administração, segurança, justiça, integridade ou conduta adequada desta Promoção, a Entidade
Promotora poderá, a seu exclusivo critério, alterar estes termos e condições ou cancelar, encerrar, modificar
ou suspender a Promoção.
A Entidade Promotora não se responsabiliza por quaisquer eventos fora do seu controlo, incluindo, mas não
limitados a: acesso, obstáculo, mau funcionamento ou dificuldades relacionadas com as ferramentas técnicas,
aos cabos, à eletrónica, ao software e/ou ao hardware, à transmissão e/ou a ligação, o telefone e/ou a linha
de internet que possam impedir que os Participantes participem nesta Promoção e também no caso de o
Registo Válido ter sido usado de forma ilícita por terceiros.
b. Direitos de propriedade intelectual
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Pressupondo que os Participantes transmitiram conteúdos protegidos por direitos de propriedade intelectual
ou industrial para efeitos da sua Participação nesta Promoção, os Participantes atribuem à Entidade
Promotora, com carácter exclusivo, gratuito e originário, para todo o território mundial e durante todo o
período de vigência dos mesmos, a titularidade de todos os direitos de propriedade intelectual sobre as obras
(concretamente, sobre as frases submetidas para Participação na Promoção), que poderão ser exploradas pela
Entidade Promotora sem limitação de nenhuma ordem.
Assim, a propriedade intelectual dos conteúdos considera-se, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º
1 do artigo 14, do Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março (“Código do Direito de Autor e Direitos Conexos”),
propriedade da Entidade Promotora, estando esta, por conseguinte, apta a reproduzir, distribuir, comunicar
publicamente ou a transformar.
Os direitos cedidos poderão ser explorados pela Entidade Promotora através de qualquer formato ou suporte
e por qualquer sistema, procedimento ou modalidade, incluindo, sem carácter limitativo, a exploração em
televisão e/ou mediante qualquer outro procedimento audiovisual, a exploração online, a exploração de
quaisquer meios impressos (como cartaz publicitário, impresso, dossier de imprensa, diários, revistas, livros,
publicidade), em qualquer tipo de suporte (incluindo a exploração em DVD, CD e a exploração em vídeo), a
exibição em quaisquer locais (abertos ao público ou não) e/ou na via pública, e a utilização das obras em
qualquer atividade e/ou meio publicitário ou promocional (incluindo, sem carácter limitativo, publicidade
exterior). A Entidade Promotora terá a autoridade para ceder e/ou licenciar terceiros, com carácter de
exclusividade ou não, os direitos adquiridos.
Os Participantes garantem expressamente a autoria e a originalidade de quaisquer obras enviadas como
consequência desta Promoção (concretamente, a frase submetida para Participação), e que as mesmas não
são cópias, nem modificações, totais ou parciais, de qualquer obra ou marca protegida, nem que as mesmas
tenham sido enviadas para outra promoção ou concurso, terminado ou pendente de resolução.
Neste sentido, os Participantes comprometem-se a manter a Entidade Promotora livre de quaisquer
reclamações de terceiros por danos e prejuízos que advenham de quaisquer das obras enviadas ou da
utilização que a Entidade Promotora faça das mesmas no caso de se infringirem direitos de propriedade
intelectual ou industrial, de competência desleal ou suponha uma infração da restante legislação que seja
aplicável.
c. Fiscal
Aos prémios atribuídos no âmbito da presente Promoção serão aplicadas todas as disposições de carácter
legal pertinentes, de acordo com a legislação aplicável a cada momento.
d. Exoneração de responsabilidade
A Entidade Promotora, os seus fornecedores, subcontratados, colaboradores, agentes ou distribuidores ficam
isentos de qualquer responsabilidade por danos, quer sejam físicos ou de qualquer outra índole, que possa
sofrer o vencedor da Promoção através de qualquer ação ou omissão não imputável à Entidade Promotora ou
aos seus fornecedores, contratados, colaboradores, agentes ou distribuidores, durante o aproveitamento do
prémio e com os limites estabelecidos na normativa aplicável.
A Entidade Promotora não se responsabiliza pelos danos e prejuízos advindos da participação nesta Promoção.
Consequentemente, os Participantes desde já isentam a Entidade Promotora, da forma mais ampla que
proceda em direito, de qualquer tipo de responsabilidade, sanção, reclamação, exigência ou processo civil,
comercial, penal, administrativo ou de qualquer outra índole, incluindo as indemnizações de qualquer
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natureza e/ou índole, custos ou qualquer outro tipo de gastos (com expressa inclusão dos honorários dos
Advogados e Procuradores) nos quais possa a Entidade Promotora estar implicada por motivo e ocasião da
presente Promoção.
A Entidade Promotora não se responsabiliza pelos atos e comportamentos dos Participantes, nem pelas suas
eventuais responsabilidades penais, civis ou de qualquer outra índole, nem das possíveis perdas,
deteriorações, roubos, atrasos ou qualquer outra circunstância imputável ao vencedor ou a terceiros
(fornecedores, etc.) que possam afetar, tanto a participação, como o aproveitamento dos prémios da presente
Promoção.
A Entidade Promotora fica isenta de toda a responsabilidade derivada do mau funcionamento de correios e
das redes de comunicação eletrónicas que impeçam o normal desenvolvimento da Promoção por causas
alheias à Entidade Promotora e especialmente por atos externos de má fé. Nem será a Entidade Promotora
responsável pelos problemas de transmissão ou perda de dados não imputáveis à mesma.
As condições gerais de utilização do Site serão aplicáveis à presente Promoção na medida em que procedam.
No caso da ocorrência de qualquer avaria técnica ou operativa que dificulte o normal desenvolvimento da
Promoção e, em particular, que torne impossível a determinação dos vencedores, a Entidade Promotora porá
fim à Promoção, renunciando os participantes a interpor qualquer reclamação, pedido ou ação civil, comercial,
penal, administrativa ou de qualquer outra índole contra a Entidade Promotora, perseguindo qualquer
responsabilidade, sanção, incluindo as indemnizações de qualquer natureza e/ou índole, custas ou qualquer
outro tipo de indemnização.
e. Declaração responsável
A Entidade Promotora compromete-se a levar a cabo a presente Promoção em conformidade com os
princípios de legalidade, veracidade e autenticidade em vigor no nosso ordenamento jurídico.
10. PROTECÇÃO DE DADOS
a. Responsável pelo tratamento de dados
O responsável pelo tratamento de dados é a Entidade Promotora.
b. Finalidades, base legal do período de processamento e armazenamento
Participação na Promoção
Os dados pessoais dos participantes recolhidos através do Registo Válido serão processados para permitir que
a Promoção seja realizada e, em particular, para enviar as comunicações dos Participantes relativas à
Promoção e para a realização das operações com ela relacionadas. Este tratamento é necessário para cumprir
com os pedidos do titular dos dados e para a execução de um contrato do qual o titular dos dados seja parte,
bem como para cumprir as obrigações legais a que o responsável pelo tratamento de dados esteja sujeito.
Qualquer recusa em fornecer dados pessoais impedirá que os Participantes participem na Promoção.
Para esta finalidade, os dados pessoais dos Vencedores podem ser publicados no Site.
Os dados pessoais dos Participantes serão armazenados por um período de 12 (doze) meses a partir do Final
da Promoção. Para este efeito, considera-se Final da Promoção a data de envio do último Prémio ao último
Vencedor ou, caso aplicável, ao Suplente, que a ele tivesse direito.
c. Destinatários de dados pessoais
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Os dados pessoais dos Participantes serão tratados por funcionários e/ou colaboradores do responsável pelo
tratamento de dados, especificamente designados como pessoas autorizadas para o tratamento. Além disso,
outros destinatários de dados pessoais serão sujeitos que realizam atividades relacionadas com a Promoção
em nome ou favor do responsável pelo tratamento de dados, tais como agências de comunicação e
consultores jurídicos.
A lista completa dos destinatários estará disponível para os Participantes, mediante solicitação, que deve ser
endereçada aos contatos mencionados na seção “Direitos dos titulares de dados”.
d. Direitos dos titulares dos dados
Os participantes podem exercer os seus direitos a todo o tempo, incluindo o direito de: (i) acesso aos seus
dados pessoais; (ii) retificação ou cancelamento ou, quando aplicável, à limitação do seu processamento; (iii)
apresentar uma queixa junto de uma autoridade de supervisão.
Os direitos acima podem ser exercidos entrando em contacto com o responsável pelo tratamento de dados
nos seguintes endereços:
•

por e-mail, no endereço: privacy.eu@pli-petronas.com

NOTA: O exercício do direito de oposição ou do direito de limitação pelo titular dos dados pessoais pode
impedir que a Entidade Promotora cumpra alguma(s) da(s) sua(s) obrigação(ões) resultante(s) dos presentes
termos e condições, caso em que desde já se iliba de quaisquer responsabilidades pelos prejuízos que daí
possam decorrer.
11. LEI APLICÁVEL
A Promoção é regulada pela Lei portuguesa. Em caso de litigio serão competentes os tribunais do país de
residência ou da sede do Participante, conforme aplicável.
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