
REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE TELEVISÃO 

“CABELO PANTENE — O SONHO 3” 

 

I. DEFINIÇÕES.  

As seguintes definições terão o seguinte significado ao longo do presente regulamento:  

Programa: O programa “Cabelo Pantene – O Sonho” produzido pela Endemol que será 

transmitido pela TVI, a partir do mês de maio, no seu serviço de programas “TVI”;  

Endemol: A Endemol Portugal Unipessoal, Lda., pessoa coletiva n.º 503176532, com sede na 

Avenida Duque de Ávila, n.º 141, 5.º esq., em Lisboa, que atuará na qualidade de Produtora do 

Programa;  

P&G: A Procter & Gamble Portugal — Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A., com sede na 

Quinta da Fonte, Edifício Álvares Cabral, Rua da Fonte de Caspolima, 6 e 6-A, 2774-527 Paço 

d’Arcos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, com o capital social de 

€ 4.474.934,32, pessoa coletiva nº 503037753, que atuará na qualidade de entidade titular da 

marca Pantene©;  

TVI: A TVI – Televisão Independente, S.A., pessoa coletiva n.º 502 529 750, com sede na Rua 

Mário Castelhano, n.º 40, Queluz de Baixo, que atuará na qualidade de operadora que vai 

transmitir o Programa.  

Participantes: Todas as pessoas que estejam interessadas em participar, preencham os 

requisitos identificados no presente regulamento e que se inscrevam para participar no 

Programa.  

Candidatos: Os Participantes que sejam selecionados pela Endemol para participar na Segunda 

Etapa do Programa descrita no presente regulamento;  

Etapas de Seleção: As etapas que fazem parte do processo de seleção de Candidatos definido 

nos termos do presente regulamento;  

Prémio: O prémio final do Programa, definido nos termos do presente regulamento.  

 

II. OBJETO  

O presente regulamento visa disciplinar (i) o processo de inscrição de Participantes no processo 

de seleção para participação no Programa; (ii) as Etapas de Seleção dos Candidatos para 

participação nesse programa; (iii) as condições gerais de participação dos Candidatos 

selecionados, no Programa.  

O Programa é produzido pela Endemol sobre responsabilidade editorial da TVI e tem como 

patrocinador principal a P&G, com a qual tem relações particulares.  

O Programa visa documentar e registar o processo de escolha de um(a) vencedor(a), o(a) qual 

ganhará um prémio monetário, que incluirá na totalidade a possibilidade do(a) vencedor(a) ser 

o(a) próximo(a) embaixador(a) da marca PANTENE© e ainda um contrato de agenciamento 

numa agência de modelos de reputação nacional e a possibilidade de participar em campanhas 



publicitárias organizadas pela P&G sobre produtos Pantene, durante o período de um ano em 

Portugal. A entrega dos prémios é responsabilidade exclusiva da P&G.  

Para a concretização da inscrição no Programa, os Participantes deverão aceitar e cumprir as 

regras do presente Regulamento e realizar todos os procedimentos abaixo indicados. A inscrição 

dos Participantes no Programa pressupõe que os mesmos leram, aceitaram e comprometem-se 

a cumprir o presente Regulamento.  

 

III. O PROGRAMA  

O Programa, a produzir pela Endemol e a transmitir em televisão pela TVI, consistirá num 

concurso em que vários candidatos selecionados através de um processo de seleção definido 

nos termos do presente regulamento irão disputar, através da beleza e brilho dos seus cabelos, 

o lugar de vencedor(a) e a conquista do Prémio aqui definido. O Programa terá entre 4 (quatro) 

a 5 (cinco) episódios, ao longo dos quais os Candidatos irão conviver na mesma casa e irão 

aprender, com os mais conceituados especialistas, a tirar o melhor partido da sua beleza e 

personalidade. Colocando em prática o que aprenderam, e dando sempre destaque ao cabelo, 

os Candidatos vão enfrentar provas eliminatórias perante um grupo de jurados responsável pela 

escolha do(a) grande vencedor(a). 

 

IV. A SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E CANDIDATOS  

O processo de Seleção dos participantes do programa, para além da inscrição, é composto por 

três etapas:  

– Inscrição: fase de submissão das inscrições por partes dos Participantes;  

– Primeira Etapa: consiste numa etapa de análise de perfil, características e atributos físicos 

genéricos e análise de questionários, vídeos e fotos submetidas pelos Participantes;  

– Segunda Etapa: consiste numa etapa de entrevistas com os Participantes selecionados da 

Primeira Etapa;  

- Terceira Etapa: 3 candidatos são sujeitos a uma votação online como “Cabelos Mistério”: 

apenas o seu cabelo é revelado e o publico vota do seu candidato preferido. O candidato com 

maior número de votos é revelado no primeiro programa como 10º concorrente do leque total 

de 10 candidatos a Cabelo Pantene- O Sonho 3. 

 

Inscrições.  

a. Prazo da inscrição.  

As inscrições ocorrerão de 01 de fevereiro de 2021 a 15 de março de 2021. A Endemol poderá a 

qualquer momento, por decisão unilateral, encerrar as inscrições num momento anterior ou 

posterior, comunicando tal facto aos interessados em participar  

              

 b. Forma de Inscrição.  



Os Participantes deverão inscrever-se através da internet atendendo ao seguinte procedimento:  

              (i) Deverão aceder ao sítio https://tvi.iol.pt/ e aceder à página relevante, 

devidamente assinalada nesse endereço;  

             (ii) Facultar e inscrever os dados pessoais e de contacto e responder a todas as perguntas 

colocadas no questionário disponibilizado on-line. Após o envio da inscrição, o Participante não 

poderá alterar nenhuma informação; a omissão de qualquer dado pessoal ou a ausência de 

resposta às perguntas colocadas poderá implicar a impossibilidade de participação no Programa;  

            (iii) Submeter na referida página web 2 (duas) fotos atuais coloridas, onde constem a 

imagem do rosto e cabelo, sendo 1 (uma) foto de rosto e 1 (uma) foto de costas, e 1 (um) vídeo 

com a duração máxima de 20 (vinte) segundos, contendo, a sua prestação perante a câmara, as 

seguintes informações:  

(i) nome completo; (ii) idade, (iii) altura, (iv) cidade onde reside e cidade onde nasceu, (v) 

profissão e a resposta ao pedido (vi) “: “Fala-nos sobre o poder transformador do teu cabelo.”; 

(vii) Caso existam, inscrever os links de acesso aos seus perfis nas redes sociais.  

A Endemol poderá entrar em contacto com os Participantes, caso entenda necessário, para 

obter esclarecimentos adicionais.  

A fase de inscrição é da inteira responsabilidade da Endemol.  

 

    c. Requisitos dos Participantes.  

Somente serão aceites inscrições de Participantes:  

(i) Homens e mulheres com idade igual ou superior a dezasseis (16) anos, completos no 

momento da inscrição, (Caso os Participantes tenham idade inferior a 18 anos, é necessário 

obter o consentimento dos pais);  

(ii) Residentes no território português. Caso sejam estrangeiros, deverão comprovar a 

regularidade e legalidade de sua permanência no país;  

(iii) Com cabelo natural. Por “cabelo natural” entende-se cabelos que não tenham técnicas de 

alongamento artificial, sendo admitidos tratamentos químicos tais como técnicas de alisamento, 

coloração, etc. Não serão aceites Participantes com técnicas de alongamento nos cabelos, 

incluindo postiços, mega hair com queratina, adesivamento, entrelaçamento, postiço com 

presilhas, telas ou faixas, alongamento com nó italiano, microlink, bem como qualquer outra 

forma de alongamento de cabelos.  

Todos os dados e elementos solicitados são de carácter obrigatório e necessários para conclusão 

da fase de inscrição. A omissão de qualquer um dos elementos previsto nos pontos (i) a (iv) 

anteriores e ainda previstos na alínea b) – Forma de Inscrição - poderá implicar a impossibilidade 

de participação no Programa.  

Somente será aceite uma inscrição por Participante.  

Não poderão ser submetidas, sob pena de desclassificação imediata, respostas, fotografias e 

vídeos indecorosos, preconceituosos, desrespeitosos, discriminatórios, injuriosos, caluniosos, 

difamatórios e/ou que de qualquer forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, 

a honra, a moral, a integridade ou qualquer outro direito de qualquer pessoa, 



independentemente de nacionalidade, etnia ou religião, bem como que atentem contra a ordem 

pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente.  

 

Não serão igualmente aceites inscrições de Participantes que: 

(i) Estejam associados e/ou vinculados, seja a que título for, a qualquer marca de cabelo que não 

seja a Pantene©;  

(ii) Sejam colaboradores diretos ou indiretos da Endemol, TVI ou P&G;  

(iii) Sejam colaboradores, representantes ou agentes de quaisquer outras entidades prestadoras 

de serviços, agências de publicidade ou promoção que, direta ou indiretamente, estejam 

envolvidas na preparação e desenvolvimento da presente promoção.  

(iv) Sejam familiares diretos (pais, irmãos ou filhos) das pessoas incluídas nas alíneas (i) e (ii) 

acima;  

(v) Sejam cônjuges, unidos de facto ou a coabitar em condições análogas ao casamento, de todas 

as pessoas incluídas nas alíneas (i), (ii), (iii) acima;  

(vi) Sejam comerciantes ou Grupos de Consumidores, cujas participações sejam enviadas com a 

finalidade de obter vantagem competitiva no âmbito da promoção.  

Todas as inscrições que violem alguns dos requisitos acima definidos serão automaticamente 

desclassificadas.  

 

2. A Primeira Etapa.  

Na Primeira Etapa proceder-se-á à análise de perfil, características e atributos físicos genéricos 

e análise de questionários, vídeos e fotos submetidas pelos Participantes. As escolhas são 

estritamente editoriais e irrecorríveis, prendendo-se com a avaliação, pela Endemol, da reunião 

pelos Participantes das características que viabilizam a sua seleção potencial como a cara de 

uma campanha publicitária a produtos de tratamento capilar. De entre os critérios avaliados, 

será considerado o visual do cabelo, incluindo o seu brilho, cor, aparência saudável e outros 

critérios. Estas decisões são irrecorríveis.  

A Primeira etapa de seleção é da responsabilidade da Endemol.  

 

3. A Segunda Etapa.  

Na Segunda Etapa, a Endemol entrará em contacto com os Participantes selecionados na 

Primeira Etapa, os Candidatados, para entrevista. Esta entrevista poderá acontecer através de 

qualquer forma ou método de comunicação escolhido pela Endemol, de acordo com o local de 

residência do Candidato.  

Os Candidatos poderão ser substituídos a qualquer momento pela Endemol na hipótese de 

desistência ou desclassificação — qualquer que seja o motivo — e em caso de ocorrência de 

qualquer motivo de força maior.  



Os nomes e perfis dos semifinalistas e/ou finalistas apurados pelo júri (composto por 

representantes da Endemol e da TVI) poderão ser divulgados nas redes digitais da Pantene e da 

TVI. 

A Terceira Etapa 

- Terceira Etapa: 3 candidatos são sujeitos a uma votação online como “Cabelos Mistério”: 

apenas o seu cabelo é revelado e o publico vota do seu candidato preferido. O candidato com 

maior número de votos é revelado no primeiro programa como 10º concorrente do leque total 

de 10 candidatos a Cabelo Pantene- O Sonho 3. 

As votações decorrem no site  https://tvi.iol.pt/cabelopantene ,    entre os dias 16 e 21 de março, 

entre as 10h00 de dia 16h00 e as 18h00 de dia 21 de março. 

Os finalistas participarão na gravação do Programa após celebração do respetivo contrato e 

aceitando as Regras do Programa, bem como os termos de privacidade que serão 

disponibilizadas posteriormente.  

 

4. Regras das Etapas de Seleção  

 

A Endemol (ou quem seja responsável) implementará as medidas necessárias para assegurar a 

objetividade na votação.  

Os Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por um responsável durante todas 

as Etapas de Seleção, incluindo nas entrevistas e testes que eventualmente se façam a critério 

da Endemol e deverão ser acompanhados durante todo o período de gravação do Programa.  

O(A) Candidato(a) e os seus pais ou tutores, nos casos de menores de idade), deverá ter 

disponibilidade para permanecer durante a gravação do Programa na região de Lisboa, em local 

a divulgar posteriormente pela Endemol, juntamente com os outros participantes do Programa. 

Os custos do alojamento e alimentação serão suportados pela Endemol.  

Os Candidatos que residam fora de Lisboa poderão ser convocados pela Endemol para realização 

de entrevistas ou testes durante quaisquer das Etapas de Seleção, a seu exclusivo critério.  

 

V. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA.  

São condições para participação no Programa:  

 

(i) Celebração de Contrato de Participação;  

(ii) Aceitação das Regras do Programa; e  

(iii) Aceitação da política de privacidade e das regras definidas para a cedência de imagem e 

tratamento de dados. Caso um(a) Candidato(a) selecionado(a) para participar no Programa não 

concorde com os termos do Contrato de Participação ou não aceite as Regras do Programa ficará 

automaticamente desclassificado(a), sendo substituído(a) por outro(a) Candidato(a) finalista, de 

acordo com o critério exclusivo da Endemol.  

https://tvi.iol.pt/cabelopantene


Os Candidatos menores de idade deverão ser representados pelos seus representantes legais 

ou tutores na celebração do Contrato de Participação e na aceitação das Regras do Programa.  

 

VI. PRÉMIO  

No final do Programa, o(a) Candidato(a) vencedor(a) ganhará o seguinte prémio:  

1. 10.000,00 € (dez mil euros) em dinheiro.  

2. Incluído no valor acima referenciado, a possibilidade de ter a oportunidade de ser o(a) 

próximo(a) embaixador(a) PANTENE, em Portugal, pelo período de 1 (um) ano, assumindo a 

posição de cara da marca em eventos e/ou materiais de campanha disponíveis em loja, páginas 

web, redes sociais e outros suportes digitais ou não, nos termos a definir pela P&G;  

3. A possibilidade de participar numa produção da TVI;  

4. A possibilidade de contrato de agenciamento com a agência “Central Models” se existir 

interesse de ambas as partes.  

Os prémios serão responsabilidade da P&G e são pessoais e intransmissíveis. A P&G reserva-se 

o direito de aumentar o número de vencedores do programa ou alterar as características do 

prémio referido em 2. e 3. caso não seja possível, por motivos alheios à mesma a entrega do 

prémio indicado no presente regulamento. As alterações desses prémios serão sempre feitas 

para prémios equivalentes.  

 

VII. AUTORIZAÇÕES  

Qualquer Participante, ao inscrever-se para o Programa, cede à Endemol, bem como a terceiros 

por ela indicados, tais como à P&G e à TVI, nos termos abaixo indicados, automaticamente e 

gratuitamente, uma licença com carácter definitivo, universal, irrevogável e irretratável, para 

fins de utilização:  

(i) Das imagens e/ou sons contidos nos vídeos e/ou nas fotografias e dados biográficos, 

submetidos pelos Participantes na inscrição (“Arquivo Pessoal”);  

(ii) De todos os direitos de imagem e direitos conexos, incluindo os de gravação, fotografia, 

transmissão, retransmissão, distribuição, adaptação, sincronização, comercialização e atividade 

de publicidade, relacionados com a sua participação no Programa, por forma a permitir que a 

Endemol, utilize e ceda livremente em todo o Território, integral ou parcialmente, as gravações 

do Programa e quaisquer outros resultados da sua participação referidos neste Regulamento, a 

título integral e exclusivo.  

A exploração destes direitos compreende, nomeadamente, a (i) “transmissão”, que significa, 

neste contexto, qualquer forma visual, áudio ou outra de transporte de informação, incluindo a 

passagem ou a apresentação por meio de sistemas de televisão por antena, satélite e/ou cabo, 

repetição de transmissões e/ou programas de compilação e Internet, bem como a divulgação e 

reprodução por meio de produção e/ou distribuição de suportes vídeo e/ou áudio de todos os 

formatos de filme, cassetes de vídeo ou áudio, livros, CDV, CDs, CD-i, fotografias, imagens 

tridimensionais, imagens holográficas, gravações digitais, CD-ROM, computador de ecrã gigante 

HDTV, redes informáticas (ex: internet) e televisão interativa, incluindo ainda as técnicas e o 



recurso a meios não conhecidos ou utilizados na presente data; a (ii) “distribuição”, que significa 

qualquer forma visual, áudio ou outra de transporte de informação, incluindo a passagem ou a 

apresentação por meio de sistemas de televisão por antena, satélite e/ou cabo, repetição de 

transmissões e/ou programas de compilação, incluindo ainda as técnicas e o recurso a meios 

não conhecidos ou utilizados na presente data; a (iii) “adaptação”, que consiste em diminuir, 

cortar, juntar a outras produções ou partes de produções ou outros programas e trabalhos, 

interromper a produção ou parte dela, mesmo para fins publicitários, utilizando meios 

analógicos, digitais ou quaisquer outros meios de processamento de imagem, ainda que não 

conhecidos ou utilizados na presente data; a “sincronização”, ou seja, o direito de sincronizar a 

produção ou partes da produção e as suas adaptações as vezes que for necessário, noutras 

línguas, re- ou pós-sincronizar, legendar ou produzir versões em voz-off e utilizar estas 

sincronizações ou digitalizações; a (iv) “comercialização”, ou seja, o direito de exploração 

comercial da produção ou partes dela, através do fabrico e distribuição de todo o tipo de 

produtos (nomeadamente, bonecos, brinquedos, artigos de desporto, utensílios domésticos, 

peças de vestuário, bonés, documentos impressos, incluindo bandas desenhadas, etc.) e/ou dos 

suportes vídeo e áudio referidos na alínea a) e/ou serviços de marketing (por exemplo, parques 

temáticos) que utilizem acontecimentos, nomes, títulos, personagens, ilustrações de indivíduos 

ou dos participantes em geral, com ou sem referência à produção, bem como o direito de fabrico 

e venda de jogos/jogos de computador, incluindo jogos interativos e/ou outras produções 

multimédia e ainda o direito de utilizar elementos dos tipos descritos, através de excertos do 

Programa, adaptados ou não, em publicidade a bens e/ou serviços; a (v) “Publicidade”, ou seja, 

o direito de utilizar a produção, integral ou parcialmente, adaptada ou não, incluindo a trilha 

sonora original do Programa, sempre que for necessário, em suportes de vídeo e/ou áudio de 

qualquer tipo ou formato, bem como o direito de utilizar excertos da produção para fins 

publicitários, nomeadamente em promoções do Programa, em televisão, cinema, filmes de 

vídeo, clips ou em material impresso (anúncios, spots publicitários, posters, placards, trailers, 

anúncios do Programa, qualquer outro tipo de suporte escrito, etc.), com ou sem referência à 

produção; em qualquer caso, sem quaisquer limitações territoriais ou temporais.  

 

Os Participantes cedem à Endemol, que poderá ceder a terceiros, com carácter definitivo, 

irrevogável, irretratável e sem qualquer ónus, todo e qualquer direito patrimonial de autor 

relativo ao Arquivo Pessoal, com exceção dos dados biográficos, e declara que tem 

conhecimento que todo e qualquer material por eles enviado à Endemol, aquando da sua 

inscrição, poderá ser utilizado em associação com outros textos, títulos, documentos, gráficos e 

demais materiais de propriedade da Endemol, sem que para isso seja devida qualquer 

autorização ou remuneração aos Participantes. A autorização ora concedida pelos Participantes 

à Endemol, nos termos acima, é da total responsabilidade dos Participantes e entra em vigor no 

ato da sua inscrição, e assim perdurará por todo o prazo de proteção da obra audiovisual. 

Entende-se por prazo de proteção legal da obra aquele estabelecido no Decreto - Lei n.º 63/85, 

de 14/03.  

 

Os Participantes declaram ter plena consciência e desde já concordam que a Endemol poderá 

utilizar as Imagens e/ou qualquer outro material enviado na dinâmica de inscrição, para 

qualquer obra e/ou programa da Endemol, com faculdade de cessão a terceiros. Os 

Participantes autorizam a Endemol a realizar a tradução/dobragem das imagens em qualquer  



idioma, não sendo devida qualquer remuneração sobre as eventuais vendas dos direitos do 

Programa para outros países ou canais de televisão. 

 

Os Participantes declaram, para os devidos efeitos, deter os direitos necessários sobre o Arquivo 

Pessoal encaminhados à Endemol, mencionados nos itens acima, inclusive direitos de uso de 

imagem de terceiros, para licenciá-los na forma aqui determinada, sem que tal utilização pela 

Endemol e demais utilizadores importe a violação de direitos de terceiros. Os Participantes, ao 

enviarem o Arquivo Pessoal, serão os únicos responsáveis pelo seu conteúdo perante a Endemol 

e terceiros, inclusive quanto à propriedade intelectual, assumindo, portanto, a exclusiva 

responsabilidade perante a Endemol e terceiros por qualquer litígio ou demanda, judicial ou 

extrajudicial, que, de qualquer forma, tenha por objeto o Arquivo Pessoal, especialmente nos 

casos de:  

 

(i) Utilização não autorizada de obras e/ou imagens de terceiros;  

(ii) Questões relacionadas com direitos morais, autorais e/ou conexos, sendo certo que o(a) 

Participante, no caso de recorrer a qualquer meio judicial assumirá toda e qualquer 

responsabilidade que venha a ser imputada à Endemol, nomeadamente as custas judiciais, 

honorários de advogados e indemnizações de qualquer natureza que tenham o Arquivo Pessoal 

por objeto. Se, em qualquer hipótese, a Endemol ou parceiros da Endemol vierem a ser 

obrigados a indemnizar terceiros em razão de demanda judicial ou extrajudicial que tiver por 

objeto o Arquivo Pessoal e o seu conteúdo, o Participante compromete-se, desde já, a assumir 

a posição da Endemol e, eventualmente, de seus parceiros, diretores, empregados e 

colaboradores, em quaisquer litígios e demandas de terceiros relacionados com a utilização do 

Arquivo Pessoal e que viole o presente Regulamento e/ou qualquer legislação aplicável ou 

quaisquer direitos de terceiros.  

 

VIII. PROTEÇÃO DE DADOS  

A participação no Programa pressupõe a aceitação e o conhecimento do seguinte:  

Durante o decorrer do programa, são recolhidos e armazenados dados pessoais dos 

Participantes. Os dados pessoais serão recolhidos e tratados pela Endemol com respeito pelo 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). O fornecimento dos dados pessoais é 

necessário e obrigatório para efeitos de processamento de toda a dinâmica do Programa, 

seleção dos Participantes e Candidatos e apuramento do(a) vencedor(a).  

A vencedora reconhece e aceita que a recolha dos seus dados pessoais é necessária e obrigatória 

para a operacionalização da entrega do prémio, bem como para efeitos fiscais decorrentes dessa 

operação.  

Em função da natureza do Programa, a Endemol poderá solicitar aos Participantes e Candidatos 

a recolha e armazenamento de outros dados pessoais que não os descritos acima. Nesse caso, 

a recolha será sujeita a consentimento prévio, sendo que os Participantes e Candidatos serão 

atempadamente informados da(s) sua(s) finalidade(s).  



Os registos de imagem e voz, o nome e a localidade de residência do(a) vencedor(a) podem ser 

divulgados pela Endemol ou TVI nos seus serviços de programas televisivos e/ou através das 

suas páginas de internet para efeitos promocionais do Programa.  

Os dados pessoais dos Participantes são armazenados num ficheiro eletrónico, pelo prazo 

estritamente necessário aos fins para os quais são recolhidos. A Endemol garante aos 

Candidatos a segurança e confidencialidade do tratamento, garantindo nos termos do RGPD, o 

exercício do direito de informação, acesso, retificação ou apagamento, bem como o direito à 

portabilidade dos dados e o direito de limitar ou opor ao tratamento dos seus dados.  

 

Para o exercício dos direitos acima mencionados, os Participantes deverão consultar a política 

de privacidade da Endemol Portugal.  

A Endemol não transmite os seus dados pessoais a terceiros, exceto nos casos em que tal se 

revele necessário à participação no Programa ou ao cumprimento de obrigações legais a que a 

Endemol esteja sujeita. A Endemol irá partilhar com a TVI os dados necessários à produção e 

transmissão do programa e com a P&G os dados de contacto dos Participantes, para fins de 

marketing direto caso seja dado o consentimento para o efeito, nos termos abaixo previsto. A 

transmissão de dados a terceiros é realizada de acordo com a legislação aplicável em matéria de 

proteção de dados em cumprimento do RGPD e dentro dos limites das finalidades de tratamento 

dos dados e dos consentimentos prestados pelos Candidatos.  

Os dados pessoais dos Candidatos poderão ser disponibilizados para o apuramento de 

responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade judiciária competente, nos 

termos da legislação aplicável.  

 

Dados fornecidos à P&G para envio de comunicações publicitárias.  

Os Participantes, ao efetuarem a inscrição, poderão optar por dar o seu consentimento para 

receber comunicações comerciais das marcas de confiança da P&G. Caso seja dado o 

consentimento, os Participantes aceitam expressamente que os seus dados (nome, e-mail, 

telefone e morada) sejam tratados pela Procter and Gamble – Produtos de Consumo, Higiene e 

Saúde, S.A.  

No âmbito do presente programa, e depois de ler o presente regulamento, os Participantes que 

consentirem livre e expressamente em receber comunicações da P&G estão a autorizar que os 

seus dados pessoais sejam inseridos pela mesma num ficheiro automatizado para realização de 

atividades de marketing, incluindo por e-mail ou SMS, destinadas a pessoas com o perfil de 

consumo das mesmas. Os dados dos Participantes poderão ser transmitidos a outras empresas 

(designadamente, outras sociedades do grupo P&G), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, 

para realização de atividades de marketing. Os dados dos Participantes serão guardados até que 

se cumpram as finalidades para o seu tratamento.  

Caso os Participantes desejem revogar o consentimento dado e exercer os seus direitos de 

acesso, retificação, cancelamento, oposição ou a portabilidade de dados, ou que os mesmos não 

sejam usados para fornecer informações a terceiros, deverão dirigir-se por escrito, à Procter & 

Gamble Portugal – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. por carta, para a seguinte 

morada: Ed. Álvares Cabral, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço de Arcos.  



Se não estiverem inteiramente satisfeitos sobre a forma como os dados estão a ser tratados 

poderão ainda recorrer à autoridade nacional competente.  

Para mais informações sobre a forma como são tratados os dados pessoais, as participantes 

poderão aceder à política de privacidade da P&G em 

https://www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_statement.shtml 

  

IX. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

1. Os Participantes deverão manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer informação 

recebida proveniente da presente inscrição/participação no Programa, incluindo conteúdos, até 

que os mesmos sejam feitos públicos através da sua transmissão, se aplicável.  

2. A Endemol não se obriga a produzir o Programa ou a selecionar Candidatos para participação 

no mesmo, podendo o Programa e/ou a realização das inscrições serem canceladas a qualquer 

momento, mesmo que imediatamente após o seu início, por decisão unilateral da Endemol. 

Nestas hipóteses, não será devido aos Participantes qualquer tipo de reparação ou 

indemnização.  

3. Os Participantes garantem que as informações prestadas neste Regulamento, no questionário 

respondido no ato da inscrição e demais documentos referentes à sua inscrição, possuem total 

veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas. Fica claro e convencionado que 

na hipótese de a Endemol perceber a falsidade de qualquer das declarações dadas pelos 

Participantes, ou caso estas sejam consideradas incompletas/ inconclusivas, a Endemol poderá 

desclassificar o(a) Candidato(a) do processo de seleção ou eliminá-lo/a do Programa, a qualquer 

tempo, sem que lhe seja devida qualquer explicação ou indemnização.  

4. Poderão ser automaticamente desclassificados deste processo de seleção e/ou do Programa, 

sem direito a compensação de qualquer espécie, os Participante que tentem desrespeitar 

qualquer um dos itens deste Regulamento, praticarem ato ilegal ou ilícito, utilizarem quaisquer 

meios ilícitos para obter benefício próprio ou para terceiro, ou ainda, que viole as disposições 

do Código dos Direitos de Autor e Direitos conexos. Nessa hipótese, o(a) Candidato(a) (e/ou 

terceiro beneficiado) será automaticamente desclassificado(a).  

5. Os Participantes reconhecem que não assumiram qualquer compromisso com terceiros que 

impeçam a sua participação neste processo de seleção, bem como no Programa e isenta, com 

carácter irrevogável e irretratável a Endemol, suas parceiras, empresas subsidiárias e todas as 

empresas do grupo, seus afiliados, presentes e futuros, agentes, representantes, prepostos, 

sucessores e cessionários, em comum ou individualmente (em conjunto denominados 

"Isentos"), de toda e qualquer responsabilidade por eventuais demandas extrajudiciais ou 

judiciais, de qualquer classe ou natureza que sejam movidas contra a Endemol e/ ou suas 

parceiras em virtude da sua participação no processo de seleção e no Programa. Os Participantes 

reconhecem, ainda, que serão responsáveis pelo pagamento de todas as despesas, custas 

processuais, verbas de honorários de advogados, bem como de eventuais sucumbências nos 

processos movidos contra a Endemol ou seus parceiros, em decorrência da sua participação no 

processo de seleção e/ou no Programa.  

https://www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_statement.shtml


6. O(A) Participante declara e confirma ainda que está em bom estado de saúde, que possui 

autorização médica válida (dentro de 30 dias anteriores ao início da sua inscrição) e que está 

apta para o desempenho de atividades que possam exigir condicionamento físico.  

7. Os Participantes obrigam-se a não publicar conteúdos que possam denegrir o nome e a 

imagem do Programa e/ou da marca “Pantene” seja de que forma for, e a não publicar 

conteúdos que possam afetar a sua reputação, antes, durante e depois do período de 

transmissão do Programa.  

8. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da internet, a Endemol e a TVI não 

têm como garantir que o acesso ao sítio https://tvi.iol.pt/ esteja livre de invasões, interrupções 

ou suspensões, ocasionadas por casos fortuitos, internos ou externos, casos de força maior ou 

por outros casos não inteiramente sujeitos ao seu controle, escusando qualquer 

responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos. Em razão do atrás exposto, na hipótese 

de ocorrência de interrupções de qualquer género no sistema, durante o período de realização 

das inscrições, a Endemol não ficará obrigada a prorrogar o prazo de duração das mesmas, 

dando por encerrado o procedimento de inscrição e/ou seleção segundo o exclusivo critério da 

Endemol.  

 

X. ALTERAÇÕES  

Este Regulamento poderá ser alterado pela Endemol tantas vezes quantas necessárias, 

garantida a sua divulgação de forma eficaz a critério, também, da Endemol.  

 

XI. DÚVIDAS  

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas 

e decididas de forma soberana pela Endemol.  

Declara o(a) Candidato(a) estar ciente e de acordo com as regras e determinações do presente 

Regulamento, nada tendo a opor em relação ao mesmo.  

 

XII. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS  

O Programa fica sujeito à lei portuguesa. Quaisquer litígios, diferendos ou conflitos referentes à 

interpretação, validade ou cumprimento do presente Regulamento ficam sujeitos à jurisdição e 

competência do foro da comarca de Lisboa. 

 


