Regulamento

1. PASSATEMPO
1.1. O Passatempo SPORT TV Gaming News é um passatempo (adiante Passatempo)
promovido pela SPORT TV Portugal SA, com sede em Lisboa (Edifício SPORT TV, Parque das
Nações, Rua Pedro e Inês, nº 4, 1998-024 Lisboa), estando sujeito aos seguintes termos e
condições.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. O Passatempo destina-se aos espectadores do programa SPORT TV GAMING NEWS
(adiante Programa) da SPORT TV, maiores de 18 anos e residentes em Portugal Continental,
Açores e Madeira.
2.2. O vencedor terá de enviar por email para gamingnews@sporttv.pt o nome completo,
contacto telefónico, morada e idade.
2.3. A SPORT TV Portugal SA reserva-se no direito de eliminar qualquer participação que não
cumpra qualquer requisito previsto no presente Regulamento.
2.4. O fornecimento dos dados pessoais é facultativo, mas só serão consideradas as
participações com todos os dados acima referidos. Ao fornecer os seus dados pessoais, o
participante declara expressamente que os mesmos são verdadeiros e deverá dar o seu
consentimento para o respetivo tratamento, para os efeitos e finalidades aqui previstos.
3. MECÂNICA DO PASSATEMPO E PRÉMIOS
3.1. MECÂNICA
3.1.1. O Passatempo decorre semanalmente.
3.1.2. Os participantes deverão enviar um email para gamingnews@sporttv.pt e completar 3
passos para além dos dados pedidos anteriormente:
3.1.2.1 Responder à pergunta colocada no programa;
3.1.2.2 Enviar uma frase criativa contendo a expressão: “SPORT TV GAMING NEWS”;
3.1.2.3 Indicar o jogo pretendido em caso de vitória no Passatempo.
3.1.3. Com base em 3 critérios (Criatividade, Humor, Assertividade) será escolhida a melhor
frase do total das participações corretas, por um júri interno da SPORT TV.
3.1.4. Na emissão seguinte do Programa será anunciado o vencedor.
3.1.5. O vencedor será contactado individualmente para a entrega do prémio e definição das
condições de atribuição e utilização do mesmo.
3.2. PRÉMIOS
3.2.1. O prémio a atribuir ao vencedor é: Um jogo à sua escolha, em qualquer plataforma,
desde que este esteja também disponível em formato digital, sem DLCs e apenas a edição
standard.
4. VENCEDOR
4.1.1. O vencedor é escolhido pela SPORT TV Portugal SA e contactado por email;
4.1.2. É vedada a participação no Passatempo a trabalhadores e colaboradores da SPORT TV
Portugal SA.

5. TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
5.1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais do participante referido no
ponto 2.2 acima é a SPORT TV Portugal SA, que os poderá tratar com a finalidade de permitir a
participação no presente Passatempo e eventual atribuição de prémios, bem como para fins
comerciais.
A SPORT TV Portugal SA tratará os dados dos participantes em segurança, garantindo a
confidencialidade dos mesmos, ficando autorizada a cedê-los a terceiros para fins de
marketing pelos mesmos meios. Ao aceitar, o participante está a consentir que lhe sejam
enviadas comunicações de marketing por SMS ou via postal.
5.2. Ao participante assistem os direitos de acesso, retificação, oposição, portabilidade,
limitação ou apagamento dos dados, os quais deverão ser exercidos, nos termos previstos na
lei, junto da SPORT TV Portugal SA, através de correio eletrónico para o endereço
gamingnews@sporttv.pt. O participante poderá apresentar reclamação quanto ao tratamento
ilícito dos seus dados pessoais à entidade de controlo competente, ou seja, no caso, a
Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os dados pessoais recolhidos serão mantidos pelo
tempo necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram recolhidos, sendo
eliminados após tal cumprimento ou após o exercício legítimo dos seus direitos referidos
acima.
5.3. Os vencedores do Passatempo deverão dar consentimento à divulgação do seu nome nos
sites e outros suportes, para fins relacionados com o Passatempo.
5.4. Os vencedores do Passatempo deverão dar consentimento à utilização e divulgação do seu
nome e imagem para fins relacionados com a elaboração de um programa/ reportagem sobre
o Passatempo que poderá ser posteriormente utilizado pela SPORT TV Portugal SA.
5.5. Caso o participante se oponha a contactos por SMS ou à cedência de dados a terceiros,
deverá enviar um email para gamingnews@sporttv.pt.
6. DISPOSIÇÕES DIVERSAS
6.1. A SPORT TV Portugal SA reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou
prolongar o Passatempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum
fator externo, fora do seu controlo, que afete o regular funcionamento do Passatempo, não
tendo os participantes direito a qualquer tipo de compensação. Se por motivos alheios à
SPORT TV Portugal SA, ou qualquer outra circunstância que não permita ao vencedor utilizar o
prémio, o presente Passatempo e respetivo prémio ficam sem efeito.
6.2. O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força maior
relacionados com a evolução e logística do Passatempo, sendo, logo que possível, dados a
conhecer ao público as novas regras do Passatempo.
6.3. A participação no Passatempo implica a aceitação, pelos participantes, dos respetivos
termos e condições. Todas as participações apresentadas serão objeto de análise, podendo ser
excluídas as que contenham elementos escritos ou figurativos atentatórios da moral pública,
dos bons costumes ou de quaisquer crenças e convicções religiosas, políticas ou ideológicas,
ou que tenham carácter racista, xenófobo, difamatório ou injurioso do bom nome ou
reputação de quaisquer pessoas individuais ou coletivas.
6.4. Serão excluídos da participação no Passatempo, sem aviso prévio, os participantes em
relação aos quais se verifique a ocorrência de algum dos seguintes factos:

6.4.1. Manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas
informáticos associados ao Passatempo, nomeadamente que possam ter por efeito alterar os
resultados e favorecer o participante em detrimento dos demais;
6.4.2. A SPORT TV Portugal SA reserva-se também no direito de excluir participantes por
fundamentada suspeita de alguma anomalia ou interferência nos termos do previsto nas
presentes condições de exclusão;
6.4.3. Violação, pelo participante, de direitos autorais e/ou de imagem de terceiros (a este
respeito os participantes obrigam-se expressamente a obter quaisquer autorizações de
terceiros que se revelem necessárias).
6.5. As participações que incluam material que utilizem ou violem direitos de propriedade de
terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual, tais como direitos autorais, conexos
e/ou marcas, é da exclusiva responsabilidade do participante, sendo este exclusivamente
responsável por qualquer ação ou reclamação relativamente à participação enviada.
6.6. O incumprimento de qualquer das condições constantes deste Regulamento pode dar
origem à exclusão do participante e à recusa da atribuição do prémio por parte da SPORT TV
Portugal SA, mesmo que o participante tenha sido indicado como vencedor.
6.7. A SPORT TV Portugal SA reserva-se no direito de alterar o presente Regulamento, a
qualquer momento, sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após
a sua publicação.
6.8. A SPORT TV Portugal SA reserva-se no direito de eliminar todas as participações que não
estejam de acordo com as regras do Passatempo ou que sejam consideradas de carácter
ofensivo para o bom nome e imagem das marcas envolvidas.
6.9. A SPORT TV Portugal SA reserva-se no direito de eliminar a participação de 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.
6.10. Este passatempo é da responsabilidade da SPORT TV e não é patrocinada, avalizada ou
administrada pelo Instagram ou associados, não sendo estes responsáveis pela sua promoção;
6.11. O prémio é pessoal e intransmissível, não podendo ser reembolsado ou trocado pelo
equivalente em dinheiro;
6.12. Ao participar neste Passatempo e ao aceitar o prémio, o vencedor concorda que a SPORT
TV Portugal S.A. e a The Rainbow, não têm qualquer responsabilidade e não poderão ser
acusadas de culpabilidade por lesões, perdas ou danos a qualquer pessoa, incluindo morte e
propriedade, devido em todo ou em parte, direta ou indiretamente, da aceitação, posse,
utilização ou utilização abusiva do prémio ou participação neste Passatempo.
7. QUESTÕES SOBRE O PASSATEMPO
7.1. Qualquer questão/dúvida relativa ao funcionamento do Passatempo deve ser endereçada
para o email gamingnews@sporttv.pt. A participação no presente Passatempo implica,
necessariamente, a aceitação de todas as cláusulas deste regulamento. Os casos omissos no
presente regulamento serão resolvidos pela SPORT TV Portugal S.A. e das suas decisões não
caberá recurso.
8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
8.1. Qualquer divergência ou questão que surja entre as partes, relativa à interpretação ou
aplicação deste Passatempo, será submetida às instâncias judiciais competentes.
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