
  

REGULAMENTO 
PARTICIPAÇÃO EM PASSATEMPO DO DIA DO PAI NO ALAMEDA SHOP & SPOT 

“PAIZAM CHALLENGE” 

TERMOS E CONDIÇÕES 

1. Âmbito do Passatempo 
1. O presente passatempo é promovido pela sociedade EPF PORTO ANTAS, S.A., 

proprietária do Centro Comercial Alameda Shop & Spot (doravante apenas “Alameda 
Shop & Spot”), através do website www.alamedashopping.pt e destina-se a atribuir 5 
(cinco) prémios em espécie. 

2. Só serão admitidas participações de indivíduos residentes em Portugal Continental, 
com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, sujeitos de relações parentais. 

3. Não será admitida a participação, no presente passatempo, dos administradores ou 
empregados da sociedade promotora do passatempo, de qualquer uma das 
sociedades por si participadas, de sociedades que sejam titulares de participações 
sociais da sociedade promotora do passatempo e de sociedades participadas por esta; 
não será, da mesma forma, admitida a participação dos funcionários de lojas do 
Alameda Shop & Spot, empregados das sociedades titulares dos Contratos de 
Utilização das Lojas, seus sócios ou acionistas e os titulares dos referidos Contrato de 
Utilização – e seus familiares – quando o sejam em nome individual; não será também 
admitida a participação de colaboradores da Legendary Motive, Lda. e dos funcionários 
das empresas prestadoras de serviços do Alameda Shop & Spot. 

2. Período de duração do Passatempo 
O passatempo decorrerá entre as 00:00horas do dia 15 (quinze) Março de 2019 e as 
23:59horas do dia 20 (vinte) de Março de 2019, inclusive. 

3. Categorias de Prémios 
3.1 A participação no passatempo possibilita a atribuição de 5 (cinco) prémios, a 5 (cinco) 
participantes, sendo apenas possível a atribuição de um prémio por cada participante. 
2. Os 5 (cinco) prémios correspondem a: 
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2.1. 4 (quatro) vouchers de “Food & Movie”, para duas pessoas, a usufruir no prazo 
máximo de 6 (seis) meses a contar da data da respetiva emissão, nos termos 
seguintes: 
a) Oferta de dois bilhetes de cinema, para qualquer filme em exibição nos Cinemas 

NOS do Alameda Shop & Spot, todos os dias da semana, após as 19h 
(dezanove horas), exceto nos filmes em formato 3D e óculos 3D, nos termos 
definidos, que podem ser consultados em www.alamedashopping.pt ou no 
Balcão de Informação do Alameda Shop & Spot; 

b) Oferta de duas refeições do Menu “Food & Movie”, nos restaurantes aderentes, 
c u j a l i s t a g e m e r e s p e t i v o s m e n u s , p o d e s e r c o n s u l t a d a e m 
www.alamedashopping.pt ou no Balcão de Informação do Alameda Shop & Spot;  

2. (um) voucher de aula privada com Personal Trainer no ginásio Fitness Hut, para 
duas pessoas, a usufruir exclusivamente pelo participante e pelo seu pai, no prazo 
máximo de 6 (seis) meses a contar da data da sua comunicação ao participante 
vencedor. A aula poderá ser efetuada por apenas um dos elementos, mas não 
poderá em caso algum ser cedida a terceiro. 

4. Condições de Participação 
1. Durante o período de duração do passatempo, é atribuída a oportunidade de obter um 

dos prémios descritos no ponto 3.2 do presente regulamento, a 5 (cinco) participantes 
que cumpram as seguintes condições cumulativas: 

a) Aceder ao website do Alameda Shop & Spot, através do endereço 
www.alamedashopping.pt  e efetuar o registo;  

b) Preencher, individualmente, o formulário do passatempo “Paizam Challenge”, 
com o nome completo, morada e e-mail do participante e do seu pai; 

c) Responder a 2 (duas) questões apresentadas sobre os gostos e preferências do 
seu Pai; 

d) Elaborar uma frase criativa, alusiva ao Dia do Pai, contendo obrigatoriamente as 
seguintes palavras: “Alameda Shop & Spot” e “Pai”; 

e) Aguardar pela confirmação das respostas dadas às questões apresentadas sobre 
o Pai, que devem ser validadas pelo próprio, através do link de acesso ao website 
do Alameda Shop & Spot, que receberá no email indicado pelo participante filho, 
nos termos da alínea a) supra, e 
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f) Aceitar totalmente e sem reservas todos os termos e condições previstos no 
presente regulamento, para efeitos de participação no passatempo, incluindo o 
ponto 9, relativo à Proteção dos Dados Pessoais. 

2. Para além das condições estabelecidas anteriormente, sendo a iniciativa destinada a 
fomentar os laços e a interação entre pais e filhos, é ainda condição essencial para 
participação no presente passatempo que exista uma efetiva relação parental entre o 
participante e a pessoa que este identificar como seu Pai, a comprovar no momento da 
entrega do prémio, pela apresentação do documento de identificação de ambos, sob 
pena de exclusão da participação. 

3.  Ao participar no presente passatempo, o participante garante: 
a) Que é o autor da frase submetida para efeitos de participação no presente 

passatempo, e que tal é criação original, inédita e não foi utilizado para efeitos 
de participação em outro passatempo, iniciativa ou concurso de terceiros ou da 
própria Entidade Promotora; 

b) Que a sua participação não viola quaisquer direitos de terceiro, nomeadamente, 
direitos de autor, marcas, ou qualquer outro direito de propriedade intelectual, 
de privacidade, publicidade ou de índole contratual independentemente da sua 
natureza; 

c) Que a sua participação não viola os termos e condições do presente 
regulamento, nem quaisquer leis aplicáveis ou qualquer outra regulamentação, 
orientação, ou norma aplicável; 

d) Que a sua participação não contém quaisquer elementos promocionais não 
solicitados ou não autorizados, campanhas políticas, publicidade, ou qualquer 
outra forma de solicitação; 

e) Que a sua participação não contém qualquer material ofensivo, difamatório, 
ameaçador, abusivo, vulgar, sexista, discriminatório ou inapropriado, nem se 
destina a promover ou incitar comportamentos violentos, perigosos ou 
antissociais. 

4. A participação no presente Passatempo, implica a declaração tácita do participante que, 
de livre e espontânea vontade e sem exigir qualquer contrapartida, autoriza a que a 
frase submetida seja objeto de tratamento para efeitos de participação no presente 
Passatempo e de publicidade da mesma, autorizando a Entidade Promotora e/ou 
terceiros por estas contratados a, nomeadamente, proceder à sua publicação, 
reprodução, impressão, edição, alteração, divulgação, utilização e exploração sem limite 
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temporal ou territorial, em qualquer meio ou suporte que a Entidade Promotora 
considerem conveniente, designadamente, nas redes sociais do Alameda Shop & Spot. 

5. Apenas será atribuído um prémio por participante. 
6. O Alameda Shop & Spot não se responsabiliza pela impossibilidade de utilização do 

voucher, emitido pelo Ginásio Fitness Hut, em virtude da sua apresentação fora do 
prazo de validade, bem como por motivo de encerramento do mesmo. 

7. O Alameda Shop & Spot não se responsabiliza pela impossibilidade de utilização dos 
vouchers “Food & Movie”, em restaurantes do Alameda Shop & Spot não aderentes à 
iniciativa ou que revoguem a sua adesão, em virtude da sua apresentação fora do prazo 
de validade, bem como por motivo de encerramento dos Cinemas NOS do Alameda 
Shop & Spot. 

8. Não é admitida a participação de pessoas coletivas. 

5. Seleção dos Vencedores 
1. Os participantes vencedores serão selecionados atendendo aos seguintes critérios 

cumulativos:  
1. Maior número de respostas corretas às questões apresentadas sobre os 

gostos e preferências do seu Pai, confirmadas pelo próprio nos termos da 
alínea e) do número 4.1 do ponto 4, e  

2. Frase mais criativa, após avaliação pelo júri da frase apresentada, que 
assentará nos seguintes fatores: (i) originalidade, (ii) enquadramento na 
temática do passatempo, (iii) contexto e (iv) inclusão das palavras conforme 
alínea d) do número 4.1 do ponto 4 supra. 

2. Antes da seleção a que se refere o ponto anterior, serão analisadas todas as 
participações e verificado o cumprimento de todas as condições de participação.  

3. Os participantes vencedores serão escolhidos por um júri composto por 3 (três) 
elementos: 2 (dois) elementos do Alameda Shop & Spot, sendo um deles um elemento 
da equipa de Marketing, e 1 (um) elemento da Legendary Motive, Lda.. 

4. A decisão tomada pelo júri relativamente aos participantes vencedores é definitiva, não 
sendo passível de qualquer tipo de reclamação. 

5. Caso o júri considere que não foram preenchidas as condições para atribuição do 
número de prémios estabelecido, este reverte automaticamente a favor do Alameda 
Shop & Spot. 

6. Validação das participações: 
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6.1. Cada participante apenas poderá participar uma única vez. 
6.2. Caso um participante submeta mais do que uma participação, apenas será 

contabilizada a participação que efetuou em primeiro lugar. 
6.3. A participação deverá ser efetuada, impreterivelmente, no período indicado no ponto 2. 
6.4. Serão consideradas válidas as participações que cumpram as todas as condições 

estipuladas no ponto 4. 
6.5. Caso a participação não cumpra todas as condições estipuladas no ponto 4, será 

anulada. 
6.6. A anulação de uma participação não impede o participante de submeter outra 

participação. 
6.7. Na eventualidade do Alameda Shop & Spot detetar que, para efeitos de participação, o 

participante vencedor utilizou práticas fraudulentas, o seu prémio será 
automaticamente cancelado. 

7. Comunicação e Entrega dos prémios: 
7.1. A atribuição dos prémios é informada aos participantes no dia 25 (vinte e cinco) de 

Março de 2019, salvo ocorrência de motivo fortuito ou de força maior, através do envio 
de e-mail, após o apuramento dos participantes vencedores pelo júri do passatempo. 

7.2. A comunicação com os participantes vencedores será efetuado para o e-mail fornecido 
no momento do registo no website. O Alameda Shop & Spot não se responsabiliza pela 
impossibilidade de contacto devido a dados incorretamente fornecidos pelos 
participantes ou pela impossibilidade de contacto por e-mail com os estes devido a 
problemas existentes nas caixas de correio eletrónico. 

7.3. Os participantes vencedores dos prémios serão anunciados nas redes sociais do 
Alameda Shop & Spot, a saber, Instagram e Facebook, na data indicada no ponto 7.1, 
salvo ocorrência de motivo fortuito ou de força maior. 

7.4. Os participantes vencedores devem reclamar o seu prémio, impreterivelmente, até ao 
dia 29 (vinte e nove) de março de 2019, enviando para o efeito resposta ao email do 
Alameda Shop & Spot a que se refere o ponto 7.1. 

7.5. O prémio referido no ponto 3.2.2, ou seja, o voucher de aula privada com Personal 
Trainer no ginásio Fitness Hut, a usufruir pelo participante e pelo seu pai, será 
atribuído ao participante vencedor que responder em primeiro lugar, nos termos do 
número anterior, ao email do Alameda Shop & Spot referido no ponto 7.1, 
manifestando que o pretende receber em detrimento do prémio referido no ponto 3.2.1. 
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7.6. O prémio reclamado deverá ser levantado no prazo estabelecido no email enviado pelo 
Alameda Shop & Spot ao participante vencedor, referido no ponto 7.1. 

7.7. Caso não seja cumprida a obrigação de resposta prevista no ponto 7.4 até à data 
fixada, e/ou caso o prémio não seja reclamado pelo participante vencedor nos termos 
do ponto 7.5, a atribuição desse prémio ficará sem efeito, sendo o prémio atribuído ao 
participante qualificado no lugar seguinte.  

7.8. Caso o participante vencedor qualificado nos termos do número anterior, não reclame 
o prémio no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a comunicação enviada pelo Alameda 
Shop & Spot, o prémio deixará de poder ser reclamado por qualquer dos participantes, 
revertendo automaticamente a favor do Alameda Shop & Spot. 

7.9. O direito aos prémios atribuídos é pessoal e intransmissível. 

8. Levantamento dos Prémios 
8.1. No levantamento dos prémios, os participantes vencedores deverão: 
8.1.1.Apresentar o seu documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão de 

Cidadão), bem como o documento de identificação do seu pai; 
8.1.2.Preencher o Modelo de Entrega de Prémio, com a sua identificação completa e 

morada e identificação da pessoa que com ele beneficiará do prémio. 
8.2. No caso do voucher de aula privada com Personal Trainer no ginásio Fitness Hut, será 

ainda necessário facultar um contacto telefónico para posterior agendamento da 
mencionada aula e entregar cópia dos dados pessoais necessários à contratação de 
seguro. 

8.3. O levantamento dos prémios é efetuado no balcão de informações do Alameda Shop & 
Spot.  

8.4. Não é possível a conversão dos prémios em numerário. 

9. Proteção de Dados Pessoais 
9.1. O Participante é obrigado a fornecer ao Alameda Shop & Spot os seus dados pessoais, 

necessários à sua participação no passatempo, nomeadamente, o seu nome, morada 
e e-mail, bem como do seu Pai, do qual deve obter o prévio consentimento. Advertimos 
ainda que, no âmbito da sua participação, poderemos ter acesso a outros dados 
pessoais como, por exemplo, o seu número de contacto telefónico, número de 
contribuinte, número do cartão de cidadão, entre outros dados. A recolha e tratamento 
destes dados tem como finalidade identificar a sua participação, gerir o passatempo e 
entrar em contacto consigo caso seja um dos participantes vencedores. O seu 

!  6



  

consentimento, enquanto titular dos dados, será condição indispensável à sua 
participação. 

9.2. Caso o participante opte por não os fornecer, a sua participação no passatempo será 
inviabilizada, uma vez que a recolha e o processamento dos seus dados pessoais 
constituem um requisito essencial para a sua participação. 

9.3. Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados pela EPF PORTO ANTAS, S.A., 
pessoa coletiva número 513322370, com sede na Av. D. João II, lote 46, fração 4A, 
1900-095 Lisboa, na qualidade de Sociedade Proprietária do Alameda Shop & Spot. 

9.4. O Alameda Shop & Spot terá necessidade de partilhar os seus dados pessoais 
internamente e a terceiros prestadores de serviços externos que desempenham 
funções em nome do Alameda Shop & Spot, tais como empresas que albergam ou 
operam o website do Alameda Shop & Spot e o website relativo ao presente 
passatempo, analisam dados, patrocinadores ou outros terceiros que participam ou 
administram as promoções do Alameda Shop & Spot.  Neste âmbito, os seus dados 
pessoais poderão ser partilhados com as seguintes empresas: CBRE – Sociedade de 
Mediação Imobiliária, Lda. (NIPC 502 137 703), Fitness Hut, S.A. (NIPC 509736319) e 
Legendary Motive, Lda. (NIPC 513 007 067). 

9.5. Chamamos a sua atenção para o facto de os seus dados poderem ser comunicados 
quando: (i) a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação 
legal, de uma deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou para 
cumprimento de uma ordem judicial; (ii) a comunicação seja levada a cabo para 
qualquer finalidade legalmente prevista; (iii) para deteção e proteção contra a fraude, 
ou quaisquer vulnerabilidades técnicas ou de segurança; e (iv) para proteger os 
direitos, propriedade, garantias, ou segurança de terceiros, visitantes do website. 

9.6. Enquanto titular dos seus dados pessoais, é-lhe garantido um conjunto de direitos em 
relação aos seus dados pessoais e ao modo como são tratados, a saber, o direito de 
oposição, de informação, de acesso, de retificação, de limitação, direito ao 
apagamento, à portabilidade dos seus dados pessoais e direito de retirar o seu 
consentimento. O titular de dados pessoais tem ainda o direito de apresentar 
reclamação à autoridade de controlo sobre o modo como tratamos os seus dados 
pessoais. 

9.7. Os dados pessoais recolhidos serão tratados pelo Alameda Shop & Spot e pelas 
entidades terceiras pela mesma contratadas para a prossecução da respectiva 
actividade e cumprimento do passatempo, até termo do mesmo e integral cumprimento 
das obrigações ora previstas, após o qual serão tomadas medidas para que sejam 
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devidamente e definitivamente apagados ou anonimizados e serão conservados de 
acordo e pelo prazo previsto na lei aplicável.  

9.8. O Alameda Shop & Spot e as entidades terceiras pela mesma contratadas, com 
legitimidade legal e/ou contratual para o efeito, que atuam em seu nome e por sua 
conta, tratarão os dados pessoais de acordo com o estabelecido no Regulamento (UE) 
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, e com a legislação nacional que regule a matéria da 
proteção de dados pessoais, em vigor a cada momento, na medida do estritamente 
necessário para assegurar o cumprimento dos seus deveres, bem como para o 
exercício dos seus direitos, ao abrigo do passatempo 

9.9. Enquanto titular de dados pessoais, o participante tem o direito de aceder a todo o 
tempo aos mesmos, bem como o direito de obter a sua retificação, limitação, 
atualização e apagamento, o direito à sua portabilidade e a apresentar reclamação 
relativamente ao tratamento dos seus dados à autoridade de controlo competente. O 
exercício de qualquer dos direitos mencionados deverá ser feito mediante contacto 
com o Alameda Shop & Spot, através do envio de carta para a morada supra 
mencionada. 

9.10.Caso tenha quaisquer questões sobre o exposto ou acerca do tratamento e utilização 
que efetuamos dos seus dados pessoais, ou deseje apresentar uma reclamação sobre 
uma possível violação das leis de privacidade, por favor contacte o responsável pelo 
tratamento de dados através do endereço de e-mail geral@legendary.pt ou através do 
endereço postal: R. de Augusto Rosa nº 79 2º Andar, Sala 2.15, 4000-098 Porto. 

10. Disposições Finais 
10.1.Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras deste 

passatempo poderão resultar na exclusão do participante.  
10.2.Não serão consideradas válidas as participações em que os dados fornecidos indiciem 

dúvidas, apresentem anomalias e/ou sejam considerados falsos, ou que de alguma 
forma tentem viciar as regras do presente regulamento. 

10.3.É proibida a participação no presente passatempo para fins contrários à Lei, que 
suponham um prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra, 
dignidade, imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito 
reconhecido legalmente.  
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10.4.A participação implica o conhecimento e aceitação das características e limitações da 
utilização da Internet no que concerne à falta de proteção de certos dados resultado da 
possível apropriação e pirataria ou riscos de contaminação por vírus que circulam na 
rede, o desempenho técnico, os tempos de resposta na consulta, pesquisa ou 
transferência de informações, nos riscos de interrupção e, mais geralmente os riscos 
inerentes a qualquer conexão e transmissão via Internet. 

10.5.A sociedade promotora do presente passatempo declina qualquer responsabilidade por 
erros na transmissão da informação e/ou interrupções ou atrasos na mesma 
provocadas por incorrecta introdução dos dados ou por avarias e deficiências técnicas 
nos sistemas de comunicação e sistemas informáticos.  

10.6.A sociedade promotora não poderá ser responsabilizada no caso de ocorrência de 
eventos que se configurem de força maior (greves, mau tempo, etc.), que privem total 
ou parcialmente os participantes da oportunidade de participar no passatempo e/ou o 
vencedor de beneficiar do seu prémio. 

10.7.Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser 
esclarecidas e analisadas pelo Alameda Shop & Spot. 

10.8.A participação no passatempo implica ainda a total aceitação:  
10.8.1.Das condições apresentadas no presente regulamento, conforme indicado supra,  
10.8.2.Dos resultados do passatempo;  
10.8.3.De todas as decisões da organização que se mostrem necessárias. 
10.9.O Alameda Shop & Spot reserva-se ao direito de: 
10.9.1.Eliminar qualquer participante (ou mesmo vencedor) que tenha comportamentos 

impróprios durante ou após o passatempo ou que viole qualquer uma das condições 
de participação; 

10.9.2.Tomar as decisões necessárias para o decurso normal deste passatempo, sendo 
estas expressamente aceites por cada um dos participantes; 

10.9.3.Alterar os pontos do presente Regulamento a qualquer momento, sem aviso prévio, 
sendo, no entanto, as alterações devidamente publicitadas; 

10.9.4.A qualquer momento, suspender, temporária ou definitivamente, ou cancelar o 
presente passatempo. 

10.10.A divulgação do presente passatempo será feita no interior e exterior do Alameda 
Shop & Spot, obrigando-se este a expor claramente todas as condições respeitantes 
ao mesmo, em cumprimento do disposto no artigo 10.º do Código da Publicidade 
(Decreto-Lei n.º 330/90, de 23/10, na sua redação atual). 
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10.11.O presente regulamento será divulgado em www.alamedashopping.pt e no Balcão de 
Atendimento do Alameda Shop & Spot. 

Porto, 14 de Março de 2019.
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