REGULAMENTO
AÇÃO HUAWEI – A Melhor Fotografia do Wonderland

O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis à ação HUAWEI – A Melhor Fotografia do
Wonderland, onde a Huawei Tech. Portugal – Tecnologias de Informação, LDA, com sede na Avenida D.
João II, Art’S Business Center, 51 B, 11.º A, 1990-085 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e identificação fiscal 506 909 034, com o capital social
de € 1.875.000.000, (adiante designada “HUAWEI”) vai levar a efeito um passatempo durante o evento
Wonderland 2017 em Lisboa , com atribuição de prémio, o qual obedecerá às condições que a seguir se
indicam.

1º
A quem se destina

A ação destina-se a todos os visitantes do evento Wonderland em Lisboa entre os dias 1 de Dezembro a 25
de Dezembro 2017, com residência legal em Portugal Continental e Ilhas, maiores de 18 anos.

Não serão admitidos à ação funcionários ou membros familiares imediatos (família nuclear), de
colaboradores da HUAWEI, e da respetiva agência organizadora da ação.

2º
Prémio
O prémio a atribuir na ação será 1 (um) smartphone Huawei Mate10 Pro no valor de PVP € 879,00., à melhor
fotografia elegida pela Huawei.

O prémio não poderá ser trocado por dinheiro, vales de desconto ou por outros prémios.

Cada participante poderá participar mais do que uma vez, mas para efeitos de atribuição de prémio só
poderá ser premiado uma única vez.

Em caso algum a HUAWEI será responsável pelos danos ou prejuízos resultantes da participação na ação,
atribuição, aceitação, gozo, utilização, rejeição e/ou perda do Prémio atribuído no âmbito da presente ação.
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3º
Como participar

1.

Para participar, o participante terá de ser um visitante no evento Wonderland em Lisboa entre os dias 01 de
Dezembro de 2017 e 25 de Dezembro de 2017 e fazer todas as ações seguintes:
a) Tirar uma fotografia no evento do Wonderland 2017;e
b) Partilhar a fotografia tirada no Wonderland 2017 no seu Instagram com o #momentohuawei
#inteligenciaartificial #huaweimate10pro; e
c) Fazer um Like na página da Huawei Mobile PT no Instagram; e
d) Fazer um Like na página da Huawei Portugal no facebook. .

2. O evento Wonderland 2017 é em Parque Eduardo VII 1070-051 Lisboa
E tem o seguinte horário:
De 1 de Dezembro 2017 a 1 de Janeiro 2018
SEG A QUI: 14H-22H | SEX: 14H-24H
SÁB E FERIADOS: 10H-24H | DOM: 10H-22H
Excepto:
Dias 24 e 31: Das 10h às 16h
Dias 25 e 1: Das 16h às 22h

Ao aceitar participar nesta ação, o participante aceita sem reservas o presente Regulamento.
3. O prémio será atribuído à fotografia mais criativa tirada no evento da Wonderland 2017 em Lisboa,
carregadas nos perfis pessoais públicos na rede social

Instagram com o#momentohuawei

#inteligenciaartificial #huaweimate10pro , desde que verificado o cumprimento com as condições
deste Regulamento.

4. Atribuição do prémio

a) O prémio será atribuído à fotografia mais criativa, carregadas nos perfis pessoais públicos na rede
social Instagram com o o#momentohuawei #inteligenciaartificial #huaweimate10pro. Os critérios
de avaliaçãoque a Huawei terá em especial consideração para apuramento da fotografia vencedora a
mais votada no instagram.

b)

A decisão será feita por representantes da HUAWEI.
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5. O vencedor, depois de verificada se não foi cometida qualquer irregularidade, será anunciado nas redes
sociais da HUAWEI no dia 27 de dezembro 2017.

6. O vencedor será contactado diretamente pela HUAWEI via Instagram Direct após o término da ação,
para que entre em contacto com a HUAWEI no prazo de 3 dias úteis a fim de reclamar o prémio e
fornecer os seguintes dados: primeiro e último nome, e-mail, morada e n.º de telemóvel. Posteriormente
será contactado pela HUAWEI que enviará uma declaração de premiado que deverá ser assinada e
reenviada para a HUAWEI (Avenida D. João II, Art’S Business Center, 51 B, 11.º A, 1990-085 Lisboa) no
prazo máximo de 5 dias úteis. Caso o vencedor não reclame o prémio a HUAWEI e/ou se não for
possível enviar a declaração de premiado em virtude de o e-mail ter sido desativado ou a morada não
estiver correta, serem por algum motivo eliminados do presente concurso, nomeadamente, por não
respeitarem as condições enunciadas no presente requerimento, e/ou por qualquer motivo recusarem ou
renunciarem ao prémio ou as condições do presente Regulamento, o vencedor perderá o direito ao
prémio, sem qualquer direito a compensação, sendo substituído pelo participante elegido como suplente
e assim sucessivamente, aplicando-se os procedimentos anteriormente referidos.

7.

Esta ação é válida das 14h00 de dia 01 de dezembro de 2017 até às 22h de dia 25 de dezembro de
2017.

4º

1. A HUAWEI reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento o regulamento, sempre que entender
necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação.

2. A HUAWEI reserva-se o direito de prorrogar a data de término da ação. Qualquer alteração na data de
término do passatempo será anunciada no presente regulamento.

3. A HUAWEI não poderá ser responsabilizada pela não efetivação dos contatos referidos no número
anterior, por qualquer erro ou falha que não lhe seja imputável.

4. A HUAWEI não poderá ser responsabilizada por eventuais falhas na participação da ação.

5. Ao participar nesta ação, o participante concorda em aderir às presentes regras da ação e às decisões da
Huawei.

6. O gozo do prémio pressupõe a aceitação de todas as condições inerentes.
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7. A participação na ação pressupõe a autorização dos participantes para receber informação e contactos
referentes à ação, por parte da entidade organizadora, via SMS, telefone ou email, durante o período da
ação.

8.
Para efeitos da Lei n.o 67/98, de 26 de Outubro, que regula a Proteção de Dados Pessoais, informa-se que
os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão objeto de tratamento a fim de assegurar a gestão do
passatempo, nomeadamente, permitir a participação, atribuir e entregar o prémio., Os dados podem
igualmente ser utilizados pela HUAWEI para fins exclusivamente comerciais, nomeadamente, para
campanhas de marketing e informações sobre novas ofertas, produtos e serviços, sem prejuízo do direito de
oposição.

Com exceção dos prestadores de serviços (como sejam as Agências de Comunicação) que são contratados
pela Huawei para os mesmos fins referidos supra, os dados pessoais não serão comunicados a terceiros. O
nome e a fotografia do vencedor será publicada nas redes sociais da HUAWEI.

O participante pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição mediante
solicitação para a HUAWEI (Huawei Portugal, Arts Business Center - Av. D. João II, 51 B -11º A, Parque das
Nações, 1990-085, Lisboa, Portugal).

9. Se, durante o período de vigência desta ação, ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum
fato externo, fora do controle da empresa organizadora, que afete o bom funcionamento do concurso, a
empresa organizadora reserva-se no direito de alterar, suspender atrasar, prolongar ou cancelar o concurso.
Nessas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação.

10. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras da ação, poderão resultar na total
exclusão de qualquer participante, da ação. A empresa organizadora reserva-se no direito de agir legalmente
contra quaisquer prevaricadores, se o acharem necessário.

8. Qualquer incumprimento das condições constantes do regulamento bem como toda e qualquer atuação
ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer deste passatempo será considerada
fraudulenta pode dar origem à exclusão do participante, que perderá o direito a todas as participações
efetuadas, bem como ao prémio que entretanto tenha conquistado, mesmo que o participante tenha sido
anunciado como vencedor.

9. Serão excluídas da participação no passatempo, sem aviso prévio, todas as participações que,
nomeadamente, estejam numa ou em várias das seguintes condições:


Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos;



Participação em nome ou a favor de outrem ou em grupo;
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Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas informáticos
associados ao passatempo, com o intuito de o influenciar de forma incorreta ou injusta para os outros
participantes;



Fotografia não tirada no evento Wonderland 2017

13. No caso de existir alguma anomalia técnica, a HUAWEI reserva-se o direito de eliminar participações que
não estejam em conformidade com as regras da ação.

5ª.

Ao participar no passatempo, o vencedor concorda na publicação e livre utilização do seu nome e imagem
(em particular, a sua fotografia de perfil) bem como da fotografia premiada nas redes sociais da HUAWEI
aquando da publicação do resultado.

O vencedor autoriza expressamente, sem qualquer contrapartida económica, a publicação do seu nome e/ou
imagem bem como da fotografia premiada nas redes sociais da HUAWEI e outros meios de comunicação de
âmbito nacional (imprensa diária e/ou revistas) para efeitos publicitários e divulgação dos resultados
relacionados com o presente passatempo. O vencedor compromete-se ainda, sem qualquer contrapartida
económica, a participar em ações promocionais relacionadas com o presente passatempo e ceder à
HUAWEI os direitos de imagem para efeitos publicitários bem como os direitos de autor ou outros direitos

conexos sobre a fotografia premiada para reproduzir, copiar, distribuir, transmitir, transformar, publicar,
reeditar, atualizar, enviar, exportar, total ou parcialmente pelo prazo máximo e sem limitação geográfica.
6ª.
8.1 A responsabilidade da HUAWEI está estritamente limitada à entrega dos prémios, sujeita à validade da
participação dos participantes no passatempo.

8.2 Os participantes são responsáveis pela veracidade, integridade e precisão da informação fornecida à
HUAWEI. No caso de qualquer abuso ou uso fraudulento, incluindo, designadamente, o registo que utilize
uma identidade falsa ou a identidade de terceiro, os participantes serão desclassificados.

A HUAWEI não será, em quaisquer circunstâncias, responsável por quaisquer danos ou prejuízos
decorrentes da utilização do Instagram, nomeadamente, interrupções, eliminação, atrasos no serviço ou na
transmissão bem como mau funcionamento de comunicações ou falha na rede de comunicações que suporta
o serviço, qualquer problema climatérico, ou por qualquer outra razão de força maior, que provoque qualquer
tipo de falha ou atraso em qualquer operação que o participante realize para participar na ação, na máxima
extensão permitida por lei, e, em qualquer caso, a totalidade da responsabilidade da HUAWEI não excederá
o montante do prémio.
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Os casos omissos bem como toda e qualquer incidência relativa à presente ação serão decididos pela
HUAWEI, a qual se reserva o direito de não atribuir o prémio em caso de fundadas dúvidas sobre o
incumprimento dos termos e condições do presente Regulamento. As decisões da HUAWEI são finais e
irrecorríveis.

Lisboa, 01 de dezembro de 2017
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