Regras de inscrição e política de tratamento de dados pessoais
— Inscrição em programa televisivo da TVI —

1.

Período de recolha de dados pessoais.

Os dados pessoais são recolhidos durante uma chamada telefónica efetuada pelos
titulares dos dados para o número 761 100 900, durante o período compreendido
entre as 12h00 do dia 27 de agosto de 2019 e as 23h59 do dia 30 de novembro de
2019.
2.

Dados pessoais recolhidos.

Os dados pessoais recolhidos são:
a) Idade;
b) Género;
c) Código Postal de Residência;
d) Nome completo;
e) Profissão;
f) Localidade de residência;
g) Número de telefone para contacto posterior.
h) Número de telefone de origem da chamada.
i) Data e hora de realização de cada chamada;
j) Data e hora de fim de cada chamada.
Os dados pessoais acima referidos são todos eles introduzidos durante a chamada
telefónica. Os dados referidos nas alíneas a), b) e c) são inseridos pelo autor de cada
chamada através do teclado numérico durante a chamada; os dados referidos nas
alíneas d) a g) são introduzidos verbalmente pelo autor da chamada durante a
mesma, sendo as suas respostas gravadas num ficheiro audio. Os restantes dados
são apurados de forma automática pelo sistema de atendimento das chamadas.
3.

Responsabilidade pela recolha e tratamento.

A TVI — Televisão Independente, S.A., com sede na Rua Mário Castelhano, n.º 40,
Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras, com o capital social
de € 15.926.021,21, integralmente subscrito e realizado, pessoa coletiva n.º 502 529
750, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (doravante, a
«TVI»), pretende recolher dados pessoais para efeitos de inscrição num programa
de televisão.
Os dados pessoais são todos recolhidos sob responsabilidade da TVI pela NOS
Comunicações, S.A., com sede na Rua Actor António Silva, n.º 9, 1600-404 Lisboa,
com o capital social de € 576.326.759,00 (quinhentos e setenta e seis milhões,

trezentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e nove euros), integramente
subscrito e realizado, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
com o número de pessoa coletiva 502 604 751 (doravante, a «NOS»).
Os dados pessoais recolhidos pela NOS sob responsabilidade da TVI são acedidos
pela Fremantlemedia Portugal, S.A., com sede social na Avenida da Quinta Grande
n.º 53, Edifício Prime – 5.º B, Alfragide, 2614-521 Amadora, Portugal, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial da Amadora e titular do número de
identificação de pessoa coletiva 503199397, com o capital social de € 50.000,
(doravante, a «FREMANTLE»). A FREMANTLE não terá acesso ao número de
telefone de origem de cada chamada de inscrição.
4.

Quem se pode inscrever

Podem inscrever-se no concurso todos os cidadãos maiores de idade possuidores
de telefone fixo ou móvel e residentes no território de Portugal. As inscrições
efetuadas por menores ou outras pessoas que não respeitem as condições de
inscrição serão anuladas. No entanto, mesmo nesse caso, será cobrado o valor das
chamadas efetuadas.
Não serão admitidas inscrições de empregados, colaboradores ou agentes:
a)

Da TVI.;

b)

Da NOS; e/ou

c)

Da FREMANTLE.

5.

Processo de recolha dos dados pessoais.

Cada inscrição para o programa em questão implica a realização de uma chamada
telefónica para o referido número de telefone. Cada chamada de telefone para o
número 761 100 900 tem o custo unitário de € 1 (um euro) acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, independentemente da hora e duração da chamada. Assim, para
chamadas sujeitas à taxa de IVA de 23%, aplicável ao território de Portugal
Continental, o custo unitário é de € 1,23 por chamada; para chamadas sujeitas à
taxa de IVA de 22%, aplicável ao território da Região Autónoma da Madeira, o custo
unitário é de € 1,22 por chamada; para chamadas sujeitas à taxa de IVA de 18%,
aplicável ao território da Região Autónoma dos Açores, o custo unitário é de € 1,18
por chamada. Só é possível a realização de chamadas a partir de números
conectados à rede telefónica pública nacional, não sendo possível a realização de
chamadas a partir do estrangeiro.
6.

Prazo e condições de conservação dos dados pessoais.

Os dados pessoais recolhidos são conservados durante o prazo de seis meses,
contados desde o fim do período de inscrição. Após esse período, os dados
recolhidos são automaticamente eliminados. Em relação ás inscrições selecionadas,

os dados pessoais inerentes podem ser conservados durante o prazo de 1 ano após
o fim do período de inscrição.
[…]
7.

Condições de seleção das inscrições.

As inscrições registadas validamente na base de dados serão objeto de seleção para
efeitos de participação num programa televisivo da TVI. As pessoas cujas inscrições
sejam selecionadas podem recusar-se a participar no programa em causa. A
inscrição não confere qualquer direito à participação em qualquer programa de
televisão, sendo a seleção das inscrições uma escolha inteiramente editorial da TVI
e da FREMANTLE.
8.

Demais condições.

Os dados pessoais dos inscritos são recolhidos e processados sob responsabilidade
da TVI respeitando o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016) e a Lei n.º
58/2019, de 8 de agosto de 2019.
O fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para efeitos de
processamento do concurso e apuramento do vencedor.
Os dados pessoais são recolhidos de forma inteiramente automatizada e
armazenados num único ficheiro eletrónico, encriptado, de acesso condicionado e
mantido sobre condições de segurança avançadas. A TVI garante a quem se
inscreve a segurança e confidencialidade do tratamento de dados pessoais.
Os direitos de informação, acesso, retificação e apagamento dos dados pessoais,
bem como do direito de oposição ao tratamento e de limitação do mesmo, podem
ser exercidos pelo titular dos dados:
a)

Por e-mail, para o endereço passatemposinterativos@tvi.pt .

b)

Por via postal, para a sede da TVI, ao cuidado da Direção de Novos Negócios
da TVI.

Os dados pessoais recolhidos poderão ser disponibilizados para o apuramento de
responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade judiciária
competente, nos termos da legislação aplicável.
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