
REGULAMENTO 

Passatempo 9º Aniversário TVI Ficção 

O passatempo 9º Aniversário TVI Ficção é um passatempo organizado pela TVI — 
Televisão Independente, S.A. (“TVI”) e pela Media Capital Digital, S.A. (“MCD”), que 
visa atribuir um convite duplo para a festa de aniversário do canal TVI Ficção, que 
se irá realizar no próximo dia 15 de outubro de 2021, a partir das 18h, nas 
instalações da TVI, em Queluz de Baixo. 

 

ÂMBITO  

Podem participar no passatempo todos os cidadãos portugueses, residentes em 
Portugal, maiores de idade.  

 

1. FORMA DE PARTICIPAÇÃO E PRAZO  

O passatempo terá lugar a página de Instagram da TVI Ficção 
(https://www.instagram.com/tvificcao), entre as 16h de dia 11 de outubro e as 16h do 
dia 12 de outubro de 2021. Para se candidatar o participante deverá comentar o post 
publicado para o efeito na respetiva página dizendo por que razão considera que 
merece este prémio. 

 

2. VENCEDOR E PRÉMIO  

Será considerada vencedora a resposta mais criativa, que será escolhida por 
membros MCD-TVI.  

Será selecionado um vencedor, sendo-lhe atribuído um convite duplo para a festa 
de aniversário do canal TVI Ficção, que se irá realizar no próximo dia 15 de outubro 
de 2021, a partir das 18h, em espaço exterior, nas instalações da TVI, em Queluz de 
Baixo. 

O prémio atribuído corresponde ao bilhete para entrada na festa e usufruto total da 
mesma para uma pessoa e um acompanhante, não se incluindo custos com 
despesas de deslocação.  

Dress code: casual chic.  

O prémio é pessoal e intransmissível. 

 

https://www.instagram.com/tvificcao


 

 

 

3. ENTREGA DO PRÉMIO 

O vencedor será anunciado na página de Instagram da TVI Ficção, nos stories, dia 
13 de outubro, às 16h.  

O respetivo vencedor deverá entrar em contacto com a página via DM (Direct 
Message) e fornecer o seu nome e nº de Cartão de Cidadão. 

No dia da festa, o vencedor deverá dirigir-se ao local e na receção indicar que é 
vencedor deste passatempo, mediante prova de identidade (com cartão de 
cidadão), para que lhe seja concedido acesso à festa. 

 

4. PROTECÇÃO DE DADOS 

A TVI e a MCD adotam as melhores práticas de segurança e de proteção dos dados 
pessoais em cumprimento do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 
bem como da legislação nacional em vigor. 

A TVI e a MCD são as entidades responsáveis pela recolha e tratamento dos dados 
pessoais de todos os participantes ou vencedores do passatempo. 

A recolha e tratamento dos dados pessoais pela TVI e MCD no âmbito da 
participação do passatempo destina-se, exclusivamente, para efeitos de 
processamento, divulgação e apuramento dos vencedores do passatempo bem 
como ao estabelecimento de contactos com os vencedores para confirmação da 
sua presença. O fundamento para a recolha e tratamento dos dados pessoais 
solicitados corresponde a um interesse legitimo da TVI e da MCD na realização do 
passatempo. 

Os dados pessoais serão processados e armazenados informaticamente. 

A TVI e a MCD asseguram que o tratamento dos dados pessoais será realizado na 
medida necessária à prossecução das suas finalidades, sendo eliminados no prazo 
de 30 dias a contar da data da realização do evento. 

A TVI e a MCD assumem assim o compromisso de garantir a segurança e proteção 
dos dados pessoais, tendo adotado as medidas adequadas necessárias para o efeito, 
nomeadamente: (i) restrições de entrada física aos locais onde os servidores de 



armazenamento de dados pessoais se encontram localizados; (ii) firewalls, (iii) 
comunicação segura via protocolo https (onde implementado). 

A TVI e a MCD asseguram ao titular dos dados pessoais, a qualquer momento, o 
direito de acesso aos seus dados pessoais, bem como a respetiva retificação, 
eliminação, portabilidade, limitação e/ou oposição ao tratamento. O titular dos 
dados pessoais tem o direito de solicitar à TVI e MCD o apagamento dos seus dados, 
sem demora injustificada, e esta tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem 
demora injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes 
motivos: 

·       Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou 
a sua recolha ou tratamento; 

·       Retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o 
tratamento é baseado no consentimento) e não existir outro fundamento para o 
referido tratamento; 

·       Opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que 
justifiquem o tratamento. 

Para exercer qualquer dos referidos direitos o titular dos dados pessoais deve dirigir 
-se, por escrito, à TVI ou à MCD através da morada da sede ou através do seguinte 
correio eletrónico dadospessoais@mediacapital.pt. 

Os pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possa ser 
assegurada a eficácia dos direitos do titular dos dados pessoais. Poderá ser 
solicitada prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados 
pessoais é apenas feita com o seu titular. 

Adicionalmente, o titular dos dados pessoais poderá sempre apresentar uma 
reclamação/queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados, entidade nacional 
habilitada para o referido efeito. 

Com efeito, qualquer entidade subcontratada pela TVI e pela MCD tratará os dados 
pessoais, em seu nome e por sua conta no compromisso de adotar as medidas 
técnicas e organizacionais necessárias por forma a proteger os dados pessoais 
contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou 
o acesso não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Em qualquer dos casos, a TVI e a MCD permanecem responsáveis pelo tratamento 
dos dados pessoais. 

Sempre que necessário, e no âmbito da contratação de terceiros pela TVI e pela 
MCD, os dados pessoais poderão ser transferidos para fora da União Europeia, nos 
termos e condições permitidos pela legislação aplicável. 



 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

A TVI e a MCD reservam o direito de alterar, suspender ou cancelar este 
passatempo, caso ocorram circunstâncias de força maior.  

Qualquer participante que aja de má-fé, e participe utilizando informação falsa, 
viciando assim o passatempo, se identificado, será automaticamente excluído. Toda 
e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no 
decorrer do passatempo será considerada fraudulenta.  

No caso de participação fraudulenta, a TVI/MCD reserva-se ao direito de excluir o 
participante e cancelar as respetivas contrapartidas pela participação. As 
participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades 
competentes, e poderão ser objeto de ação judicial.  

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 determinados 
períodos de tempo. Caso a aplicação do instagram esteja inoperacional, a 
responsabilidade por danos ou perdas decorrentes da sua participação não poderá 
ser imputada por esses factos à TVI e/ou à MCD. A TVI e a MCD não serão 
responsáveis por qualquer erro, humano ou técnico, que possa ocorrer durante o 
processamento do passatempo, salvo se este resultar de dolo ou culpa grave, e 
exonera-se de qualquer responsabilidade daí emergente. 

Caso ocorra uma situação não prevista neste Regulamento a TVI/MCD interpretará 
o mesmo de acordo com as regras nele constante, reservando-se o direito de 
efetuar qualquer modificação na realização deste passatempo, e prolongá-lo ou 
suspendê-lo sem qualquer aviso prévio, caso ocorra um motivo de força maior.  

Competirá única e exclusivamente à TVI e à MCD tomar decisões sobre a 
participação do participante no passatempo, 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.  

A TVI e a MCD reservam-se o direito de alterar estas regras sem aviso prévio, 
passando as novas a vigorar no acto da sua divulgação. 

 

6. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

Qualquer discrepância ou questão que resulte entre as partes, com motivo da 
execução, interpretação ou aplicação deste Regulamento será submetida ao 
Tribunal da Comarca de Oeiras, com expressa renúncia de quaisquer outros. 



 


