Regulamento Passatempo Fly Control
1. DESCRIÇÃO
Os seguintes Termos e Condições destinam-se a regular o passatempo “Fly Control”,
promovido pela Control Portugal. Este passatempo ocorrerá na plataforma de Instagram,
entre os dias 13 e 30 de Junho 2022, até às 23h59, inclusive. Ao participar nesta acção, o
participante concorda implicitamente com o presente Regulamento e aceita sujeitar-se
integralmente, e sem reservas, ao mesmo.

2. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Cada participante terá de fazer gosto na página da Control Portugal em
https://www.instagram.com/controlportugal/ e responder de forma criativa aos 4 desafios
colocados pela marca na página de Instagram.
2.2 Os 40 participantes com respostas mais criativas serão considerados os vencedores e
recebem 2 bilhetes diários para um dia específico do NOS Alive.

3. DATAS DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Duração do Passatempo: de 13 a 30 Junho de 2022.

4. PRÉMIOS
4.1 Neste passatempo, cada participante terá a oportunidade de ganhar 2 bilhetes diários
para o NOS Alive 2022.
4.2 Serão atribuídos um total de 80 bilhetes diários da seguinte forma:
1º desafio (13 a 17 junho) - 20 bilhetes diários para o dia 6 de Julho 2022
2º desafio (18 a 21 junho) - 20 bilhetes diários para o dia 7 de julho 2022
3º desafio (22 a 25 junho) - 20 bilhetes diários para o dia 8 de julho 2022
4º desafio (26 a 30 junho) - 20 bilhetes diários para o dia 9 de julho 2022
4.3 Os prémios serão enviados por correio registado para a morada indicada pelo
participante, em resposta a uma mensagem privada enviada pela Control Portugal através
do Instagram. A Control Portugal não se responsabiliza por qualquer extravio ou problemas
no envio que possam ocorrer por parte dos CTT.

5. FORMA DE APURAMENTO DOS VENCEDORES
5.1 Por se tratar de um Passatempo, não haver sorteio para a atribuição dos prémios,
dependendo a atribuição exclusivamente da participação dos utilizadores, conforme os
termos e condições deste Regulamento.
5.2 Os prémios serão atribuídos tendo em conta o critério criatividade, depois de avaliadas
as participações por um júri da Control Portugal.

6. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
6.1 Cada um dos vencedores será contactado através de mensagem privada via Instagram,
confirmando que foi um dos vencedores e recebendo indicações de como poderá fazer para
reclamar o prémio.
6.2 Os vencedores serão divulgados nos comentários da publicação do desafio.

7. RECLAMAR O PRÉMIO
7.1 O vencedor poderá reclamar o seu prémio até 2 dias após ter recebido a mensagem
privada de Instagram.

7.2 O prémio será enviado depois de verificados os seguintes elementos:
7.2.1 Validade e regularidade da participação;
7.2.2 Verificação de dados (nome, morada, contacto telefónico)

7.3 Os prémios são insubstituíveis por outros bens ou valor monetário. Caso por alguma
razão não seja possível atribuir o prémio anunciado, será atribuído um outro prémio de
valor igual ou superior.

8. FATORES DE DESCLASSIFICAÇÃO
A Control Portugal reserva-se o direito de desqualificar / excluir o participante e recusar a
atribuição do prémio sempre que as participações estejam em incumprimento,
nomeadamente devido às seguintes situações:
a) Recurso a dados de registo falsos ou imprecisos;
b) Recurso a qualquer atuação ilícita e/ou ilegal para obter vantagem competitiva no
decorrer do passatempo;

c) Incumprimento do regulamento.

Também não serão consideradas as participações que se provem ser de um colaborador da
Control Portugal ou da Bang Bang Agency.

9. CONDIÇÕES GERAIS
O participante tem de ter idade igual ou superior a 16 anos. São proíbidas as participações
que se destinem a prosseguir fins contrários à Lei, ou em que os participantes adotem
comportamentos suscetíveis de acarretar algum prejuízo ou lesar quaisquer direitos de
terceiros. Não obstante, a Control Portugal reserva o direito de não admitir ou de excluir a
qualquer momento uma participação se suspeitar de incumprimento deste Regulamento.
Todo e qualquer tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do presente passatempo
processa-se de acordo com o disposto na Lei n.o 67/98, de 26 de Outubro ("Lei da Proteção
de Dados Pessoais"), bem como em qualquer legislação posterior que a altere, revogue e/ou
complemente, e no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de Abril de 2016 (“Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”), relativo à proteção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados, e eventual legislação complementar. A participação no passatempo
implica a realização dos seguintes tratamentos dos seus dados pessoais pela Control:
recolha, registo, consulta, conservação, difusão, modificação e apagamento dos dados.

Os dados tratados, no âmbito do presente passatempo, são os seguintes:
a. Nome
b. Data de nascimento
c. Número de contacto telefónico
d. Morada
e. E-mail;
f. Conta de instagram

Os seus dados pessoais serão tratados unicamente para as seguintes finalidades:
-Divulgação do vencedor;
-Envio do prémio por carta registada;

A Control garante e obriga-se a pôr em prática as medidas técnicas e organizativas
adequadas para que os seus colaboradores protejam os seus dados pessoais e informações
de que os mesmos venham a tomar conhecimento no desempenho das suas funções e
enquanto decorrer o passatempo, assumindo igualmente a obrigação de não transmitir a
terceiros qualquer tipo de informação relacionada com os seus dados pessoais.
Caso a Control considere necessário realizar um tratamento dos dados para uma finalidade
diferente, deverá solicitar consentimento prévio por escrito do titular dos dados, sem o qual
não poderá efetuar tal tratamento.
A Control Portugal não será responsável por qualquer dano, perda ou prejuízo sofridos por
qualquer participante do passatempo.
A Control Portugal não se responsabiliza pela verificação da veracidade dos perfis do
Facebook. Essa responsabilidade cabe à gestão da referida rede social.
A Control Portugal não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que impeçam a
validação na participação deste passatempo.
A Control Portugal reserva o direito de alterar os presentes termos e condições a qualquer
momento, sem necessidade de aviso prévio.
Os termos e condições do passatempo podem ser consultados em qualquer altura durante
a acção promocional, na Bio da Página de Instagram da Control Portugal.
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação do presente Regulamento e demais casos relativos
à ação promocional deverão ser colocadas à Control Portugal para análise e decisão, através
da nossa página do Instagram por mensagem privada em:
https://www.instagram.com/controlportugal/
A Control Portugal reserva o direito de recorrer aos meios legais e/ou comerciais, que
entenda por convenientes, caso detete alguma ação fraudulenta ou ofensiva, no decurso do
passatempo ou após o termo do mesmo.
Este passatempo é exclusivo Instagram.
Ao participar declara que leu e aceita os termos do presente Regulamento e que tem
conhecimento que os seus dados pessoais serão exclusivamente tratados para as finalidades
acima indicadas pela sociedade comercial Artsana Portugal, S.A., na qualidade de

responsável pelo tratamento, com sede na Rua Humberto Madeira, no 9, 2730-097 Queluz
de Baixo. A informação fornecida será tratada de forma confidencial e será utilizada
exclusivamente para efeitos do presente passatempo. De acordo com a legislação aplicável
sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer os seus direitos de acesso, retificação,
apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando, por escrito, por e-mail para
geral@passatempocontrol.pt ou por correio para a morada previamente indicada, devendo,
em qualquer caso, comprovar a sua identidade e especificar o direito ou os direitos que
pretende exercer. Tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade de controlo
competente. Os seus dados serão conservados pelo tempo de duração do passatempo. As
entidades terceiras, subcontratadas pela Artsana, estão vinculadas contratualmente a
proteger os seus dados pessoais.

