PASSATEMPOS - Termos e Condições

A página de facebook da APORFEST informa com um carácter regular, publicações com
ofertas de produtos ou entradas em eventos, a que denominamos PASSATEMPO. Esta
página está em concordância com a informação contida no nosso site oficial, magazine e
outras redes sociais.
Participação
A participação é voluntária e gratuita, aberta a todas as pessoas maiores de 18 anos, de
qualquer nacionalidade ou residência atual, não estando condicionada à aquisição de
qualquer produto, bem ou serviço.
Cada pessoa (BI/CC ou NIF) apenas poderá realizar uma participação por passatempo.
Para participar no passatempo, a pessoa interessada deverá estar registada na Rede Social
Facebook e ser fã da Página de Facebook da Aporfest.
Cada participação será válida por facebook (mensagem privada ou na publicação do
passatempo) ou envio de email, sendo válidas apenas as participações que cumpram
todos os requisitos solicitados.
A APORFEST não se responsabiliza por impossibilidades de participação que estejam
relacionadas com falhas técnicas (do participante ou outras alegadas em sua defesa).
Em todos os passatempos será dada preferência aos associados Aporfest na entrega dos
prémios. Em caso de não existirem participações vencedoras ou suficientes de associados
para vencerem alguns dos prémios serão então consideradas as respostas do público em
geral (não associado).
Vencedores
Serão selecionados os vencedores através do/s critério/s apresentado/s na publicação do
passatempo, que terão de ser rigorosamente cumpridos para entrega de prémio. Caso não
sejam satisfeitas algumas condições e não existam vencedores para todos os prémios, a
APORFEST poderá atribuir o prémio a participações consideradas inicialmente irregulares.
Comunicação dos vencedores
A comunicação de vencedores será feita por facebook na publicação inicial, numa nova
publicação ou apenas por email direto.
Não existirão trocas de vencedores após a atribuição do mesmo, independentemente da
sua razão.
Atos Ilícitos
A APORFEST excluirá todos os participantes que pratiquem atos ilícitos nas suas respostas,
nomeadamente:
a) Difamação, injúrias, ameaças ou abuso do nome e/ou imagem dos utilizadores da
página e/ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade
industrial.
b) Distúrbios de ordem pública que englobem spamming, envio de cartas comerciais não
solicitadas ou correntes por mensagens privadas ou públicas,apresentação de páginas
ilegais, flooding,etc.
Política de Privacidade

A APORFEST garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O
fornecimento dos dados pessoais através de mensagem privada é necessário para a
reclamação dos prémios. Os dados recebidos são processados e tratados de acordo com
a Lei 67/98 da Proteção de Dados Pessoais e destinam-se ao tratamento desta promoção
ficando garantido,nos termos da lei, o direito de acesso, retificação e eliminação caso não
pretendam que sejam inseridos na base de dados da associação.
A participação no presente passatempo implica total reconhecimento das condições e
aceitação deste Regulamento.
Estes passatempos não são, de maneira nenhuma, patrocinados, apoiados, administrados
ou associados ao Facebook. O Facebook não é responsável pela participação dos
participantes no passatempo, pelo que cada participante isenta o Facebook de qualquer
responsabilidade no âmbito do passatempo.
Qualquer contacto poderá ser ainda feito para o email: aporfest@aporfest.pt

