
Secret Story 7 - Casting Agente Secret 

 

1. OBJECTIVOS  

 “Secret Story 7 – Agente Secret” é um casting organizado pela TVI e MCD, com o objetivo de eleger um 

ou mais repórteres ou comentadores para a equipa do programa Secret Story 7. 

 

2. ÂMBITO  

Podem participar no casting todos os cidadãos portugueses, residentes em Portugal, maiores ou menores 

desde que devidamente autorizados pelas pessoas a quem couber o poder paternal. O casting não tem 

qualquer limite de idade.  

 

3. FORMA DE PARTICIPAÇÃO E PRAZO  

As inscrições são efetuadas no site oficial do programa Secret Story, em http://www.tvi.iol.pt/secretstory/.  

Para se candidatar o participante deverá: 

 Ir ao site e preencher o formulário para o efeito, com os seus dados pessoais – nome, e-mail, 

número de contacto, nº CC/BI e localidade; 

 Fazer um vídeo de, no máximo, 1 minuto, filmado na horizontal, em formato MP4, onde mostra 

toda a sua criatividade e de que forma poderá ser uma mais-valia para o programa Secret Story 

7; 

 O vídeo deverá ser carregado diretamente no formulário de inscrição; 

 O candidato receberá um e-mail a confirmar a correta receção da sua inscrição. 

 

 

4. PROTECÇÃO DE DADOS 

 

 A TVI e a MCD recolhe os dados participantes (nome, número de contacto, e-mail, nº CC/BI, localidade e 

vídeo). Os dados pessoais serão tratados com respeito pela legislação de protecção dos dados pessoais, 

nomeadamente a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, e a Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto, sendo que o 

casting em causa pressupõe o conhecimento e aceitação do seguinte: 

 

4.1  Os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para efeitos de 

processamento do casting e contacto do vencedor(es). Os participantes aceitam igualmente que os 

respectivos dados de contacto sejam utilizados para efeitos de controlo de qualidade do programa. Os 

dados serão recolhidos e tratados pela TVI e pela MCD. Os dados pessoais dos participantes serão 

armazenados num ficheiro eletrónico por um período máximo de 180 dias contado desde a data de 

participação. 

 

4.2  A TVI e a MCD garante a segurança e confidencialidade do tratamento. A TVI garante a possibilidade 

de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos participantes que assim o desejem e o 

comuniquem à TVI, através do telefone número 21 434 75 00 ou por carta para a Rua Mário Castelhano, 

n.º 40, Queluz de Baixo, 2734-502 Barcarena. 

http://www.tvi.iol.pt/secretstory/


 

4.3  Sem prejuízos da regra geral constante em 4.1, os dados de identificação pessoal obtidos poderão ser 

disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da 

autoridade judiciária competente, nos termos da legislação aplicável. 

 

 

5. DIREITOS SOBRE OS VÍDEOS 

 

Ao inscreverem-se no casting “Secret Story 7 – Agente Secret”, os participantes declaram que os vídeos 

enviados são exclusivamente da sua autoria e, nessa qualidade, autorizam a TVI, ou terceiros por estas 

indicados, a exercer as seguintes faculdades sobre a mesma, e sem prejuízo dos direitos morais que lhe 

assistem: 

 

a) Radiodifundir o vídeo/foto no todo ou em parte, sem limite de tempo, por qualquer meio técnico, 

incluindo nomeadamente feixe hertziano analógico ou digital, sistema de cabo ou satélite ou autorizar 

terceiros a essa radiodifusão, no território nacional ou estrangeiro; 

b) Comunicar ao público o vídeo/foto, por qualquer meio técnico; 

c) Disponibilizar ao público o vídeo/foto, no momento e lugar definido pelo consumidor final, por qualquer 

meio técnico; 

d) Adaptar, remontar e efectuar outras modificações sobre o vídeo, conforme as exigências legais, de 

programação, de redacção, ou correcção, utilizando-a na sua totalidade ou sob a forma de excertos; 

e) Reproduzir ou digitalizar, total ou parcialmente, quaisquer suportes do vídeo, em todos os formatos, 

proceder a dobragens, a legendas; 

f) Efectuar, guardar, destruir, ceder, emprestar, alugar ou vender quaisquer originais, gravações ou 

cópias dos suportes do vídeo; 

g) Incorporar a Peça em outras obras intelectuais, exercendo sobre estas as faculdades referidas nas 

alíneas anteriores. 

 

Os direitos consignados nas alíneas anteriores podem ser exercidos uma ou mais vezes, a todo o tempo 

e em qualquer lugar, e sem limite quanto ao número de exemplares. 

 

Os remetentes obrigam-se a obter, junto de todas as pessoas intervenientes no vídeo, e, bem assim, de 

quaisquer titulares de direitos de qualquer natureza sobre obras, coisas ou dimensões da pessoa 

humana incorporadas nos vídeos enviados, as autorizações necessárias para o livre exercício, pela TVI, 

dos direitos que à mesma lhe ficam a caber sobre os vídeos/fotos nos termos da presente cláusula. 

 

 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

Este é um serviço prestado pela TVI e pela MCD. 

 



6.1 A TVI reserva o direito de alterar, suspender ou cancelar este casting, caso ocorram circunstâncias de 

força maior. Qualquer participante que aja de má-fé, e participe utilizando informação falsa, viciando 

assim o casting, se identificado, será automaticamente excluído. 

6.2 Por razões tecnológicas alheias à vontade da TVI e da MCD decorrentes de causas de força maior, 

pode acontecer que o serviço esteja indisponível por pequenos períodos de tempo. Caso o formulário 

se desligue em virtude destas circunstâncias, a responsabilidade por danos ou perdas decorrentes da 

sua participação não poderá ser imputada por esses factos à TVI e/ou à MCD.  

6.3 Qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos será considerada ilegal e 

comunicada às autoridades competentes para os devidos efeitos. 

6.4 Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer deste 

casting será considerada fraudulenta. 

6.5 No caso de participação fraudulenta, a TVI reserva-se ao direito de excluir o participante e cancelar as 

respectivas contrapartidas pela participação. As participações consideradas fraudulentas serão 

comunicadas às autoridades competentes, e poderão ser objecto de acção judicial. 

6.6 Caso ocorra uma situação não prevista neste Regulamento a TVI interpretará o mesmo de acordo com 

as regras nele constante, reservando-se o direito de efectuar qualquer modificação na realização deste 

casting, e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio, caso ocorra um motivo de força 

maior. A TVI e a MCD não serão responsáveis por qualquer erro, humano ou técnico, que possa 

ocorrer durante o processamento do casting, salvo se este resultar de dolo ou culpa grave, e exonera-

se de qualquer responsabilidade daí emergente. 

6.7 Competirá única e exclusivamente à TVI tomar decisões sobre a participação do participante no 

casting, sendo essas decisões irrecorríveis. O participante não poderá contestar quaisquer decisões 

que sejam tomadas a este respeito, comprometendo-se a seguir as instruções e orientações que lhe 

sejam dadas por aquelas entidades ou pelos seus representantes. 

6.8 A TVI reserva-se o direito de alterar estas regras sem aviso prévio, passando as novas a vigorar no 

acto da sua divulgação. 

 

7. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Qualquer discrepância ou questão que resulte entre as partes, com motivo da execução, interpretação ou 

aplicação deste casting será submetida ao Tribunal da Comarca de Oeiras, com expressa renúncia de 

quaisquer outros. 

 


