Termos e Condições e Política de Privacidade - Calendário Festivo de jogos
O promotor do concurso é a Nintendo da Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Alemanha (“Nintendo”).

Termos e Condições
1.

O concurso está aberto para residentes em África do Sul, Alemanha, Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, Suécia e Suíça (os “Países Participantes”), exceto aos empregados e aos
familiares próximos do promotor, seus agentes ou qualquer profissional relacionado com a realização do concurso. Os participantes
menores de 18 anos devem ter o consentimento dos seus responsáveis legais a fim de participarem.

2.

A participação neste concurso é gratuita. A participação e a possibilidade de vitória não dependem da aquisição de nenhum dos nossos
produtos. Cada pessoa pode participar apenas uma vez por dia. O prazo limite para participação é todos os dias até às 23h59min (UTC
- Hora de Londres), entre 1 e 24 de dezembro de 2019. O promotor não pode ser responsabilizado se a participação não for possível,
ou não seja possível nesse prazo, devido a erros técnicos ou por outras razões.

3.

Os participantes devem registar-se, associar uma Conta Nintendo através do link accounts.nintendo.com e permitir a recepção de emails da Nintendo nas configurações da conta. Não é possível a participação a partir de Conta Nintendo de crianças. A Conta Nintendo
está sujeita aos Termos e Condições da Conta Nintendo, que deve ser aceite antes do registo, e a utilização do My Nintendo está
sujeito aos Termos do Programa de Recompensas My Nintendo. Aplica-se a Política de Privacidade da Conta Nintendo.

4.

Cada dia às 9h00min (UTC - Hora de Londres) de 1 a 24 de dezembro e 2019, a promotora publicará uma missão diária na página oficial
da Nintendo nos Países Participantes. Para participar os concorrentes deverão iniciar sessão nas suas Contas Nintendo até às 23h59min
(UTC - Hora de Londres) do mesmo dia e concluir a missão diária, visitando a página do calendário para abrir a porta do respetivo dia
e confirmar a participação no concurso.

5.

Os vencedores de cada dia serão selecionados de forma aleatória entre todos os participantes daquele dia e serão informados pelo
endereço de e-mail registado na Conta Nintendo para recepção dos e-mails da Nintendo. Até 19 de dezembro, o e-mail será enviado
aos vencedores dentro de sete dias, contados desde a hora diária de encerramento do passatempo. Os vencedores das datas de 20 de
dezembro e seguintes serão notificados até 10 de janeiro. No caso de prémios físicos, os vencedores devem responder para o endereço
de e-mail fornecido na notificação, dentro de sete dias após a recepção da mesma fornecendo os seguintes dados, nome, apelido e
morada completa para a confirmação da vitória. Se os vencedores não responderem à notificação de vitória tal como descrito ou não
o fizerem dentro do prazo, o promotor reserva o direito de atribuir o prémio a um vencedor substituto. Os prémios serão somente
enviados às moradas situadas nos Países Participantes. Em caso de prémios digitais, os vencedores receberão o prémio aquando a
notificação de vitória.

6.

Os prémios são pessoais e não transferíveis. Não há prémios em dinheiro ou prémios alternativos. Em caso de circunstâncias
imprevisíveis, a promotora reserva-se ao direito de substituir qualquer prémio por uma alternativa de valor igual ou superior.

7.

A Participação por outros meios além daqueles descritos nestes termos não é permitida.

8.

Os participantes que de alguma forma defraudem, manipulem ou explorem erros relativamente à sua participação serão excluídos do
concurso pela organizadora.

9.

O promotor reserva-se ao direito de terminar, suspender ou alterar o concurso sem aviso prévio em caso de circunstâncias não
previsíveis e fora do seu controlo, que dificultem o procedimento delineado do concurso, especialmente o colapso de hardware ou
software, a intervenção não autorizada de terceiros, bem como problemas técnicos, mecânicos e jurídicos, fora do controlo e influência
do promotor. Não será aceite nenhuma responsabilidade por participações perdidas, atrasadas, corrompidas ou devidas a erro de
computador. As participações que usam métodos gerados por um script, macro ou o uso de dispositivos automáticos serão anuladas.

10. O nome, a primeira letra do apelido, o nickname e local de residência dos vencedores poderão ser publicados na página oficial do
promotor, bem como nas contas oficiais do Facebook, Twitter, Instagram ou canal do YouTube. Ao promotor pode ainda ser exigido,
pelas leis aplicáveis, a divulgação às autoridades ou outras partes interessadas, mediante solicitação, dos nomes dos vencedores.
11. A responsabilidade do promotor por danos à vida, à integridade física ou à saúde, danos imputáveis à violação dolosa ou negligente
dos deveres por parte do promotor ou de um representante legal ou de um agente de representação do promotor e por danos relativos
a fraude, violação dolosa ou por negligência grave dos deveres por parte do promotor, do representante legal ou do agente de
representação não é de modo algum excluída ou limitada. O mesmo se aplica a danos relativos a reclamações ao abrigo do DecretoLei 67/2003 relativo à venda de bens de consumo e das garantias dadas pelo Promotor.
12. A responsabilidade do promotor é limitada aos danos típicos do contrato, relativos à violação negligente de deveres contratuais
essenciais por parte do promotor ou de um representante legal ou de um agente de representação do promotor não atribuiveis a
danos à vida, à integridade física, à saúde ou reclamações ao abrigo do Decreto-Lei 67/2003 relativo à venda de bens de consumo e
das garantias dadas pelo Promotor. Deveres contratuais essenciais são deveres, cuja observância é necessária para a plena execução
do concurso e que os participantes estão tipicamente à espera.

13. O promotor não é responsável por qualquer dano não abrangido por um dos dois parágrafos anteriores.
14. O promotor reserva o direito de verificar a informação prestada pelo vencedor, incluindo, mas não limitado à idade e elegibilidade
para participar. O promotor pode ainda recusar a entrega do prémio ou retirar o direito ao prémio quando haja motivos razoáveis para
acreditar que tenha ocorrido uma violação destes Termos e Condições ou quaisquer outras instruções que façam parte dos requisitos
de participação deste concurso.
15. Ao participar no concurso, aceita estes Termos e Condições. O promotor é a Nintendo Europa GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt
am Main, Alemanha (“Nintendo”).
16. Estes Termos e Condições são regem-se pela lei alemã. Aplicam-se o Acordo da Conta Nintendo e a Política de Privacidade da Conta
Nintendo.

Política de Privacidade

A Nintendo Europa GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Alemanha ( “Nintendo”) está empenhada em proteger a segurança
e privacidade dos dados pessoais dos participantes no Calendário do Festivo de Jogos (o “Concurso”). Neste contexto, e não obstando a
Política de Privacidade da Conta Nintendo, a Nintendo elaborou esta política de privacidade (doravante, “Política de Privacidade”), com a
finalidade de dar a conhecer os termos em que a mesma recolhe e trata os dados pessoais aqui obtidos, em conformidade com o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”) e a restante legislação de proteção de dados pessoais (doravante, em conjunto
“Regime de Proteção de Dados”).
O tratamento de dados descrito na presente Política de Privacidade diz respeito aos dados pessoais dos participantes no âmbito do Concurso.
A Nintendo respeita o direito a privacidade e reconhece a importância de proteger os dados pessoais recolhidos.

1.

Que dados pessoais são recolhidos pela Nintendo, quais são as finalidades da recolha e os fundamentos para o seu tratamento:

A) A fim de participar no Concurso, o participante precisa de fornecer o seu endereço de e-mail e, no caso de prémios físicos, o
nome e apelido, além da morada. A Nintendo recolhe e trata os seus dados pessoais para permitir a gestão e administração da
sua participação no Concurso bem como para o envio de notificações e/ou posterior entrega dos prémios caso seja o vencedor,
com base na realização e execução do Concurso (art. 6. para. 1 (b) RGPD).

B) De acordo com a Cláusula 10 dos Termos e Condições, os nomes e a primeira letra do apelido dos vencedores, bem como
nicknames e local de residência poderão ainda ser publicados na página da Nintendo e/ou nas contas oficiais do Facebook,
Instagram e Twitter ou canal YouTube da Nintendo, tendo como fundamento o interesse legítimo da Nintendo em anunciar os
vencedores, de maneira a provar que os prémios foram, efetivamente, entregues (art. 6. para. 1 (f)). O participante tem o direito
de se opor a este tratamento de dados a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular. Para
exercer este direito, o participante pode contatar a Nintendo a qualquer momento, conforme previsto na Secção 5 desta
Política de Privacidade.

2.

Quem tem acesso aos dados pessoais recolhidos:

A.

Caso o participante seja o vencedor de um prémio físico, a Nintendo partilhará o seu nome e morada, para entrega do prémio,
com o prestador de serviços de entrega de encomendas, com base na execução do Concurso como disposto no art.6 para. 1 (b)
GDPR.

B.

No âmbito do Concurso, a Nintendo poderá recorrer a entidades subcontratantes, como prestadores de serviços, para o
processamento de dados atuando estes em nome da Nintendo e seguindo as suas instruções, para serviços relacionados com o
Concurso. Sempre que estes terceiros estejam localizados fora da União Europeia, nomeadamente da Área Económica Europeia,
a Nintendo compromete-se a partilhar

os dados pessoais obtidos apenas quando exista uma decisão de adequação,

relativamente ao país terceiro onde se encontram os subcontratados, por parte da Comissão Europeia, assegurando que tais
entidades oferecem garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas e de segurança adequadas. Os dados
poderão ainda ser comunicados a outras entidades terceiras quando tais comunicações de dados sejam necessárias ou
adequadas: (i) à luz da lei aplicável; (ii) no cumprimento de obrigações legais/ordens judiciais; ou para (iii) responder a solicitações
de autoridades públicas ou governamentais.

3.

Período de Conservação:

A Nintendo conservará os dados pessoais aqui recolhidos pelo período estritamente necessário para a prossecução da finalidade para a qual
são tratados (o Concurso), ou, quando a lei aplicável determinar um período de conservação e retenção maior, pelo período que a lei
requerer. O que significa que serão eliminados depois do término do Concurso e/ou do decurso desse período. Em particular, se um
participante exercer o seu direito de oposição ao processamento dos seus dados pessoais, a Nintendo apagará os dados pessoais relativos
à finalidade à qual o participante se opôs sem atraso indevido, a menos que exista outra base legal para o processamento e retenção desses
dados ou a menos que a lei aplicável exija que a Nintendo retenha os dados. Notamos que todos estes prazos se podem estender pelo tempo
de duração de eventual processo judicial e até seis (seis) meses após o trânsito em julgado da respetiva sentença.

4.

Os direitos do titular dos dados ao abrigo do RGPD: Em particular, mas sem limitação, o titular dos dados tem os seguintes direitos
ao abrigo da legislação europeia sobre proteção de dados aplicável:
•

Direito de acesso: O titular dos dados tem o direito de obter uma confirmação nossa sobre se a Nintendo trata ou não
os seus dados pessoais e também tem o direito de, a qualquer momento, aceder aos seus dados pessoais conservados
pela Nintendo. Para exercer este direito, o utilizador pode contactar a Nintendo a qualquer momento, conforme
previsto na Secção 5 desta Política de Privacidade.

•

Direito de retificação dos seus dados pessoais: Caso a Nintendo efetue o tratamento dos seus dados pessoais, envidará
todos os esforços para garantir, através da implementação de medidas adequadas, que os seus dados pessoais estão
corretos e atualizados para os fins para os quais são recolhidos. Se os seus dados pessoais estiverem incorretos ou
incompletos, tem o direito de solicitar a sua retificação. Para exercer este direito, o titular dos dados pode contactar
a Nintendo a qualquer momento, conforme previsto na Secção 5 desta Política de Privacidade.

•

Direito de eliminar os seus dados pessoais ou de restringir o tratamento: O titular dos dados poderá ter o direito de
obter a eliminação dos seus dados pessoais ou de restringir o tratamento dos mesmos. Para exercer este direito, o

utilizador pode contactar a Nintendo a qualquer momento, conforme previsto na Secção 5 desta Política de
Privacidade.
•

Direito de retirar o seu consentimento: Se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos
seus dados pessoais, tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem afetar a legalidade do
tratamento feito com base no consentimento até ao momento em que foi retirado. Para exercer este direito, o
utilizador pode contactar a Nintendo a qualquer momento, conforme previsto na Secção 5 desta Política de
Privacidade.

•

Direito à portabilidade dos dados: O titular dos dados poderá ter o direito de receber os dados pessoais que lhe digam
respeito e que tenha fornecido à Nintendo, num formato eletrónico estruturado e de uso comum, ou ainda o direito
de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento. Para exercer este direito, o utilizador pode contactar
a Nintendo a qualquer momento, conforme previsto na Secção 5 desta Política de Privacidade.

•

Direito de oposição: O titular dos dados tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais, conforme
previsto nesta Política de Privacidade.

•

Direito de apresentar queixa a uma autoridade de supervisão: O titular dos dados tem o direito de apresentar uma
queixa junto de uma Autoridade de Supervisão de proteção de dados localizada na União Europeia. O titular dos dados
pode entrar em contacto com a Autoridade de Supervisão de Proteção de Dados de Hesse.

5.

Contactos e Responsável pela Proteção de Dados:

Se o titular dos dados tiver alguma dúvida sobre a Política de Privacidade ou sobre as atividades de tratamento de dados da Nintendo, ou
se quiser exercer algum dos seus direitos ao abrigo do RGPD, pode entrar em contacto com:

Nintendo of Europe GmbH ("Nintendo"), à atenção de: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Alemanha, ou por email para: privacyinquiry.noe@nintendo.de.

Poderá igualmente entrar em contacto com o Responsável pela Proteção de Dados da Nintendo:

Nintendo of Europe GmbH, à atenção de: Legal Department, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Alemanha, ou por e-mail para:
dataprotectionofficer@nintendo.de

