“Leilão Solidário”
- Regulamento -

A SPORT TV Portugal S.A. com sede no Parque das Nações, Rua Pedro e Inês, Lote 2.08.01, Edifício
Sport TV, pessoa coletiva n.º 504 121 758 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o mesmo número, levará a efeito um leilão denominado “Leilão Solidário”, nos seguintes
termos e condições:

1. ÂMBITO E DURAÇÃO
O “Leilão Solidário” é uma ação desenvolvida pela SPORT TV Portugal S.A. e tem como objetivo leiloar
um objecto de coleção entre os indivíduos que participem de acordo com os requisitos estipulados no
presente regulamento, bem como efectuar o donativo do total do valor angariado no leilão à Unidade
de Transplantes do Hospital Dona Estefânia em Lisboa.
O leilão destina‐se a todos os indivíduos (pessoas singulares), maiores de idade, residentes em
Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

O leilão decorrerá entre os dias 06 e 15 de julho de 2018.
Este leilão é da responsabilidade da SPORT TV Portugal S.A. (adiante também designada por SPORT
TV).

2. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
Inscrição para participação:
Para participar o consumidor deverá:
a) Aceder à página www.sporttv.pt
b) Enviar um email para solidario@sporttv.pt com os seguintes dados:
I. Nome, morada, NIF e contacto telefónico;
II. Valor da licitação (em euros);

NOTAS:
Não serão consideradas, para efeitos de leilão, as inscrições posteriores ao prazo estabelecido (entre
os dias 06 e 15 de Julho de 2018), bem como as inscrições que não tenham todos os dados solicitados.

3. DATAS DE PARTICIPAÇÃO
A fase de participação decorrerá desde o dia 06 de Junho até às 23:59:59h do dia 15 de julho de 2018.

4. CONDICIONANTES À PARTICIPAÇÃO
Todas as participações estão sujeitas a uma aprovação por parte da SPORT TV, que verificará se as
mesmas reúnem as condições indicadas no presente Regulamento.

5. OBJECTO DO LEILÃO

O objecto do leilão (adiante “oblecto”) é composto por:
•

Casaco produzido pelo alfaiate Paulo Battista e autografado pelos 23 jogadores da Seleção
Nacional de Futebol que estiveram presentes no Mundial 2018 (casaco de tamanho infantil)

6. SELEÇÃO DO VENCEDOR
1. A seleção do vencedor será feita com base nas licitações recebidas por email.
2. O objecto será atribuído ao participante que tenha feito a licitação com o valor monetário mais
elevado.
3. No caso de existir mais do que uma licitação com o mesmo valor monetário mais elevado, o objecto
será entregue ao participante cuja licitação tenha sido submetida em primeiro lugar.
4. No caso de o vencedor não concretizar a entrega do valor monetário constante da sua licitação (no
prazo máximo de 15 dias após a comunicação da SPORT TV para o efeito), a sua licitação será
excluída do leilão e o objecto será entregue ao participante que tenha submetido a segunda licitação
com o valor monetário mais elevado, e assim sucessivamente, até que algum dos sucessivos
vencedores entregue o valor monetário constante da sua licitação (no prazo máximo de 15 dias após
o comunicação da SPORT TV para o efeito).

7. ENVIO DO OBJECTO
A data de envio do objecto será acordada com o vencedor.

8. PUBLICAÇÃO DO VENCEDOR
A comunicação do vencedor será feita nos meios SPORT TV (digital e antena).

9. CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO
1. Serão excluídas as participações que não cumpram as condições de participação que constam do
ponto 2 - Forma de Participação.
2. Serão excluídos da participação do Leilão, sem aviso prévio, os participantes em relação aos quais
se verifique a ocorrência de algum dos seguintes factos:
a) Manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas informáticos
associados ao Leilão, nomeadamente que possam ter por efeito alterar os resultados e
favorecer o participante em detrimento dos demais participantes;
b) Participações com recurso a dados de registos falsos ou imprecisos e/ou perfis falsos;
c) O incumprimento de qualquer das condições constantes deste regulamento, mesmo que o
participante tenha anteriormente sido indicado como premiado;
d) A SPORT TV reserva‐se também o direito de excluir qualquer participante que, de alguma
forma, utilize meios que não os permitidos pelo presente regulamento, viole alguma das
respetivas disposições e/ou participe de forma considerada fraudulenta e/ou, por qualquer
forma, abusiva. A decisão da SPORT TV é soberana e irrecorrível;
e) Divulgação

de

conteúdos

com

linguagem

inapropriada

ou

obscena,

incompreensíveis e/ou que não estejam de acordo com o âmbito do leilão.

conteúdos

10. CONDIÇÕES GERAIS E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
1. A participação no leilão implica a aceitação dos termos e condições do presente
regulamento.
2. A SPORT TV Portugal reserva‐se o direito de, a qualquer momento, alterar o presente regulamento,
sempre que entender necessário, tornando‐se as alterações efetivas após a sua publicação no site
sporttv.pt
3. A SPORT TV Portugal reserva‐se o direito de alterar, encerrar ou prorrogar a data de termo do
leilão. Qualquer alteração na data de término do leilão será feita através de alteração ao presente
regulamento.
4. A SPORT TV Portugal garante a confidencialidade dos dados pessoais (nome, e‐mail, telefone,
morada, localidade, imagem e/ou voz) dos participantes que venham a ser tratados. A leitura do
presente regulamento não dispensa a consulta da Política de Privacidade e Termos e Condições da
SPORT TV Portugal, que regula o tratamento e a proteção de dados pessoais e que deve ser
consultada por todos os participantes através dos seguintes endereços: https://www.sporttv.pt/politicade-privacidade/ e https://www.sporttv.pt/termos-e-condicoes/.
5. Em conformidade com a legislação em vigor e com o previsto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27
de Abril de 2016 (adiante, RGPD), informa-se os participantes do “Leilão Solidário” que os dados
pessoais fornecidos voluntariamente por estes, serão incorporados num ficheiro da responsabilidade
da SPORT TV Portugal na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados, cuja finalidade é a
entrega do objecto e a inserção numa base de dados para gestão do respetivo leilão.
6. A SPORT TV Portugal compromete-se a recorrer apenas a entidades que apresentem garantias
suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas para o tratamento de dados
pessoais e que assegurem a defesa dos direitos do titular dos dados pessoais. O tratamento dos seus
dados será feito com base no interesse legítimo da SPORT TV Portugal, de acordo com o artigo 6.º
n.º 1 alínea f) do RGPD.
O não fornecimento de dados pessoais será considerado uma participação incompleta que será
excluída.
7. Os dados pessoais recolhidos e tratados pela SPORT TV serão conservados durante o tempo
necessário para a gestão do leilão e respetiva entrega do objecto.
8. Caso consinta expressamente, os dados pessoais fornecidos poderão ser tratados para finalidades
comerciais e publicitárias. O envio de informações comerciais e publicitárias será feito por correio
eletrónico, SMS, ou qualquer outro meio de comunicação eletrónica equivalente, sendo os seus dados
pessoais, para esta finalidade, conservados no prazo máximo de um ano após o último contacto, sem
limite territorial.
9. A sua utilização do nosso sítio web será ainda utilizada para a definição das suas preferências, a
fim de lhe divulgar o tipo de produtos e serviços que mais lhe interessam. Se pretender retirar o seu
consentimento para estas finalidades, o que pode ser feito a qualquer momento, ser-lhe-á dada,
sempre e aquando do envio de cada comunicação comercial, a possibilidade de retirar o seu

consentimento à receção de futuras comunicações comerciais por parte da SPORT TV (clicando nessa
opção presente em cada comunicação).
10. São garantidos os direitos de acesso aos dados pessoais recolhidos, de retificação ou do seu
apagamento, e ainda os direitos de limitação de tratamento, de oposição à sua utilização e à
portabilidade dos dados fornecidos, os quais poderão ser exercidos junto da SPORT TV, responsável
pelo tratamento dos seus dados pessoais, através do envio de uma comunicação escrita, para o
seguinte e-mail apoiocliente@sporttv.pt ou para a seguinte morada: Parque das Nações – Edifício
Sport TV – R. Pedro e Inês – Lote 2.08.01 – 2º - 1998-024 Lisboa, Portugal.
Caso discorde da maneira como os seus dados foram tratados por nós, assiste ao participante o direito
a reclamar junto da Autoridade de Controlo (a Comissão Nacional de Proteção de Dados).
11. Adicionalmente, o participante compromete-se a comunicar à SPORT TV, quaisquer alterações
dos seus dados pessoais de forma que eles estejam permanentemente atualizados e não contenham
erros. O participante declara que os dados fornecidos são precisos e verdadeiros.
A SPORT TV, compromete-se a tratar os seus dados pessoais de forma totalmente confidencial e de
acordo com as finalidades explícitas ao longo desta cláusula.
12. Nos termos da legislação em vigor, informamos igualmente que os dados pessoais recolhidos
podem circular na rede sem condições de segurança, podendo vir a ser visualizados e/ou utilizados
por terceiros não autorizados para o efeito, não obstante terem sido tomadas as medidas de segurança
apropriadas contra a destruição, acidental ou não autorizada, e a perda acidental e também contra o
acesso, a modificação ou a difusão não autorizados, tendo em conta o estado da tecnologia, a natureza
dos dados armazenados e os riscos a que estão expostos.
13. Caso se aplique, os participantes consentem na utilização por parte da SPORT TV da sua imagem,
voz e/ou nome em publicidade ou promoção, por qualquer meio, nomeadamente, através da imprensa,
rádio, televisão, telemóvel ou Internet.
14. As autorizações previstas nesta cláusula são prestadas gratuitamente, pelo prazo máximo de
duração dos direitos e para quaisquer modalidades, suportes e formatos de exploração, sem prejuízo
da limitação voluntária aos direitos em causa, nomeadamente o consentimento para a divulgação da
imagem, voz e/ou nome poder ser retirado a qualquer momento.
15. O presente regulamento pode ser consultado no site www.sporttv.pt.
16. A SPORT TV apenas está vinculada a prestar aos participantes as informações necessárias à
verificação por estas do funcionamento do Leilão nos termos do presente regulamento, não lhe sendo
exigível a prestação de outras informações que extravasem tal verificação.

Lisboa, 04 de Julho de 2018.

