REGULAMENTO PASSATEMPO
“Bilhetes com Boa Energia”
O passatempo denominado “Bilhetes com boa energia” é promovido pela Goldenergy Comercializadora de Energia, S.A. (adiante designada por “Goldenergy”), com o NIPC
507857542 e com sede em Quinta do Almor, Fraga de Almotelia, Loja 4, R/C B Freguesia de Borbela e Lamas de Olo - 5000-061 Vila Real, que decorrerá na conta do
facebook e Instagram da Goldenergy (www.facebook.com/goldenergyoficial e https://
www.instagram.com/goldenergy.pt/), entre o dia 06 de Março de 2020, a partir das 17h,
até às 10h00 do dia 13 de Março de 2020.

Destinatários do Passatempo
Podem participar neste passatempo, todas as pessoas singulares residentes em Portugal
com 18 ou mais anos que reconhecem e aceitam todos os pontos do presente
Regulamento (o “Participante”).
Não são considerados elegíveis:
1- Os participantes que não tenham aceitado ou cumprido as condições dos presentes
termos do Passatempo;.
2 -As pessoas que tenham intervindo na preparação, desenho e gestão da presente ação
promocional.
3 -As pessoas que estejam contratualmente vinculadas à Goldenergy por via da relação
colaborador e entidade patronal e os seus familiares diretos (do agregado familiar).

Período de Duração do Passatempo
O passatempo terá início às 17h do dia 06 de Março de 2020 até às 10h00 do dia 13 de
Março de 2020.
Prémio
O prémio do Passatempo consiste na oferta de 10(dez) entradas/bilhetes duplos para o
jogo do Boavista Futebol Clube X Moreirense Futebol Clube a ser realizado no dia 15 de
Março de 2020, às 17:30 horas, no estádio do Bessa, sito em Rua O Primeiro de
Janeiro, Estádio do Bessa, Séc. XXI, no Porto.
Forma de Participação
O Participante deve responder a 1 (uma) pergunta que aparecerá de forma aleatória na
seguinte página da internet: boavista.goldenergy.pt. O Participante tem 20 segundos
para responder à pergunta.
Limites de Participação
Cada Participante poderá participar no Passatempo apenas 1 (uma) vez.
Forma de Atribuição dos Prémios
Serão considerados vencedores os 10(dez) primeiros Participantes que responderem de
forma correta à pergunta, em menor tempo.

Cada vencedor será contactado posteriormente pela Goldenergy, através do email
deixado no registo do Passatempo, a informar que o mesmo foi o grande vencedor.
O anúncio dos vencedores também será feito página oficial de Facebook da
Goldenergy www.facebook.com/goldenergyoficial no dia 13 de Março de 2020 a partir das
13 horas.
Entrega de Prémios

Os bilhetes serão disponibilizados por email, através do email deixado no registo do
Passatempo. Para aceder ao estádio no dia do jogo, é obrigatório que os vencedores
levem o bilhete impresso.
A Goldenergy não se responsabiliza pela impossibilidade de entrega dos prémios devido a
dados incorretos fornecidos pelos Participantes, bem como a não entrada no estádio
devido a falta do bilhete impresso.
Os bilhetes não poderão ser utilizados por terceiros que não o Participante vencedor.
Privacidade
1.A participação no presente Passatempo implica o tratamento de dados pessoais, nos
termos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Concelho, 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 (“RGPD”).
2. A Goldenergy é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos Participantes,
para as finalidades de gestão de participação e adesão à ação promocional.
3. O tratamento de dados efetuado no âmbito da presente ação, destina-se à gestão e
apuramento dos vencedores do passatempo, fins estatístico e comunicação de novas
ofertas e campanhas.
4.Os dados pessoais recolhidos no âmbito da presente ação incluem o nome do
Participante, email, n.º de identificação.
5. Para efeitos de tratamento total ou parcial dos dados pessoais, a Goldenergy poderá
recorrer a entidades do Grupo ou a entidades terceiras subcontratadas. Nos termos dos
contratos celebrados, estas entidades encontram-se obrigadas a guardar sigilo e a
garantir a segurança dos dados a que, para o efeito, tenham acesso, não podendo utilizar
esses dados para quaisquer outros fins, nem os relacionar com outros que possuam.
6.Nos termos da legislação aplicável é garantido aos Participantes, enquanto titulares dos
dados, designadamente, os seus direitos com referência aos seus respetivos dados
pessoais:
(i) Direito de Acesso;
(ii) Direito de Retificação;
(iii) Direito de Apagamento;

(iv) Direito à Limitação Tratamento
(v) Direito de Portabilidade dos Dados
(vi) Direito de oposição.
7.Foram ainda informados que podem exercer estes direitos dirigindo-se por escrito,
através dos seguintes meios:
(i)Endereço de correio eletrónico: protecaodedados@goldenergy.pt
(ii) Correio Postal Registado com Aviso de Receção: A/C Departamento de Proteção de
Dados, Gold Energy – Comercializadora de Energia, S.A.., Quinta do Almor, Fraga de
Almotelia, Loja 4, R/C B, Freguesia de Borbela e Lamas de Olo, Concelho de Vila Real,
5000 - 061 Vila Real.
8.Assiste ainda aos Titulares de Dados Pessoais o direito de apresentar reclamações
junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados www.cnpd.pt) em relação a matérias
relativas ao exercício dos seus direitos e à proteção dos seus dados pessoais.
9. A Goldenergy garante a confidencialidade dos dados pessoais fornecidos. Só serão
consideradas válidas respostas com todos os dados recebidos no presente Regulamento.
Aceitação do Regulamento
A participação no Passatempo implica a aceitação total e incondicional dos termos e
condições do presente Regulamento.
Informação Adicional
A Goldenergy reserva-se no direito de excluir, sem aviso prévio, as participações
efetuadas com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos, ou que
violem as regras da comunidade das páginas de Instagram e Facebook da Goldenergy.
A Goldenergy reserva-se o direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este
Passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal, fraudulenta ou
algum fator externo, fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento do
Passatempo. Nestas circunstâncias, os Participantes não terão direito a qualquer tipo de
compensação.
A Goldenergy não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que ocorram
após a atribuição dos prémios aos Participantes, nem tem qualquer responsabilidade por
quaisquer danos sofridos pelos Participantes aquando do gozo do prémio recebido.
A Goldenergy não suportará quaisquer custos associados ao gozo dos prémios, para
além dos previstos.
A Goldenergy exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda a natureza
que possam dever-se à falha temporal de disponibilidade ou de continuidade do
funcionamento do Passatempo, o dever-se à falha temporal de disponibilidade ou de
continuidade do funcionamento do Passatempo, o defraudamento da utilidade que os
utilizadores possam atribuir ao mesmo e, em particular, ainda que não de modo exclusivo,
às falhas no acesso às distintas páginas e envios de respostas de participação através da
Internet.
A Goldenergy não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas
ou atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do Passatempo. Todas as
formalidades constantes do presente Regulamento são absolutamente determinantes

para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respetiva preterição
implicará sempre a exclusão dos participantes.
O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos relacionados
com a evolução e logística do Passatempo. As novas condições do Regulamento serão
aplicáveis a partir da sua publicação neste espaço que os participantes deverão consultar
regularmente em ordem a tomar conhecimento dos termos e condições aplicáveis.
Em casos omissos neste presente Regulamento, prevalecerá a decisão tomada pela
Goldenergy.
A Goldenergy não se responsabiliza por erros gráficos.
Esclarece-se que a Goldenergy apenas estará vinculada a prestar aos Participantes as
informações necessárias à verificação por estes do correto funcionamento do concurso
nos termos do presente Regulamento, não lhe sendo exigível a prestação de outras
informações que extravasem tal verificação.
Se, por algum motivo alheio à Goldenergy, não for possível atribuir um dos prémios, este
não será substituído por outro. Os prémios correspondentes à promoção objeto do
presente Regulamento não poderão ser convertíveis em dinheiro.

Vila Real, Março de 2020

