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REGULAMENTO 
Quizz NOTÍCIAS MAGAZINE / ARA – NATAL 

 
 
 

1. OBJETO 

O presente regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao passatempo “Quizz 

NM – Ara”, promovido pela Global Notícias – Media Group S.A. (Global Media Group), 

através da marca “Notícias Magazine” destinada a todos aqueles que queiram a ganhar 

um par de botas marca ARA do modelo Ara Kopenhagen. 

 

2. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO 

De 15 a 23 de dezembro de 2021, a Notícias Magazine fará um passatempo através de 

um quizz com 3 perguntas no seu website. 

Para participar, os interessados deverão responder às 3 questões corretamente no 

menor espaço de tempo e submeter a sua resposta disponibilizando o seu nome e 

endereço de e-mail. 

  
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

Este passatempo destina-se a todas as pessoas que por ele nutram interesse.  

Só será aceite uma participação por endereço de correio eletrónico. 

 

4. DIREITO DE AUTOR 

Os participantes agem de forma deliberada neste passatempo e, nessa qualidade, 

cedem o nome e o seu endereço de e-mail, bem como quaisquer outros direitos 

eventualmente existentes sobre o mesmo, para que possam ser utilizadas no Jornal de 

Notícias e na revista Evasões e nas plataformas digitais, tal como nos outros meios da 

propriedade da Global Media Group, para fins de informação e divulgação da iniciativa, 

sem que isso lhes dê direito a qualquer compensação, e não podendo ser imputado à 

Global Media Group qualquer tipo de responsabilidade por esse facto, nomeadamente 

no caso de eventuais reclamações de terceiros referentes à divulgação das referidas 

participações. 
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5. CALENDÁRIO:  

A presente ação terá o seguinte calendário: 

a) Participação no quizz: das 00h00 do dia 15 de dezembro de 2021 até às 12h00 do dia 

23 de dezembro de 2021. 

b) Divulgação dos 5 premiados: dia 25 de dezembro de 2021; 

c) Nos dez dias úteis subsequentes, remessa do prémio por correio registado com aviso 

de receção para a morada a indicar pelos premiados; 

 

6. SELEÇÃO 

As cinco participações que reunirem o maior número de respostas corretas em menor 

tempo durante o período referido no art. 5º serão as vencedoras dos prémios 

mencionados no art. 8º. 

 
7. DIVULGAÇÃO DOS PARTICIPANTES SELECIONADOS 

A divulgação dos premiados será feita na página online da Notícias Magazine no dia 25 

de dezembro de 2021. 

 

8. PRÉMIO 

5 botas ARA no valor de 103,50€ / cada. 
 
 

9. PRIVACIDADE / DADOS PESSOAIS 

9.1. Os dados pessoais recolhidos na presente iniciativa destinam-se a possibilitar a 

gestão das candidaturas. Serão apenas recolhidos e tratados os seguintes dados: nome 

e endereço de correio eletrónico. 

9.2. Ao candidatar-se os participantes dão o seu consentimento expresso e inequívoco 

ao tratamento dos seus dados pessoais no âmbito acima definido. 

9.3. Ao candidatar-se os participantes assumem implicitamente que se disponibilizam a 

estabelecer, posteriormente à data do passatempo, contacto com um elemento da 

redação da Notícias Magazine para divulgação de informações sobre a sua participação 

a constar na edição impressa referida no art 7º e recebimento do prémio. 
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9.4. A Global Media Group, com escritório na Rua Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 3º, 

1600-209 Lisboa, pessoa coletiva n.º 502535369, é a entidade responsável pela recolha 

e tratamento dos dados pessoais dos participantes e garante a segurança e 

confidencialidade dos mesmos. 

A Global Media Group tratará os dados pessoais com respeito pela legislação de 

proteção de dados pessoais aplicável, para a finalidade de gestão da participação na 

iniciativa, bem como para efeitos de promoção da mesma, podendo designadamente 

divulgar os seus dados (nome) em diversos meios (como sejam páginas da Internet e 

redes sociais).  

9.5. A Global Media Group assegura a existência de mecanismos e níveis adequados de 

segurança destinados a proteger os dados que são tratados, de acordo com as 

exigências legais. No entanto, os participantes, aquando do envio/submissão dos 

dados, deverão tomar as medidas de proteção necessárias à navegação na Internet, a 

fim de evitar que os dados disponibilizados possam ser visualizados por terceiros não 

autorizados. 

9.6. Os dados pessoais dos participantes serão divulgados no site noticiasmagazine.pt e 

poderão ser igualmente reproduzidos na Revista Notícias Magazine. 

9.7. Os dados pessoais dos participantes serão mantidos enquanto o consentimento do 

respetivo titular se mantiver.  

9.8. São facultados aos participantes os direitos de oposição, de acesso, de retificação, 

de portabilidade e de apagamento dos dados pessoais que lhes digam respeito, a 

exercer por meio de comunicação para endereço de correio eletrónico 

dados@globalmediagroup.pt. 

9.9. A Global Media Group dispõe de um encarregado de proteção de dados que 

poderá ser contactado por meio do endereço de correio eletrónico 

dpo@globalmediagroup.pt.  

9.9.1. O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações 

junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A Global Media Group reserva-se o direito de alterar os termos da iniciativa sem 

necessidade de aviso prévio, passando os mesmos a vigorar logo após a sua divulgação.  
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10.2. Para esclarecimento de dúvidas ou pedidos de informação sobre a presente 

iniciativa, os participantes poderão contactar a Global Media Group através do 

seguinte endereço de e-mail: marketing@globalmediagroup.pt 

10.3. A participação na presente iniciativa implica a total aceitação dos seus termos e 

condições.  
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