REGULAMENTO DO CONCURSO

1.ENTIDADE ORGANIZADORA
Este concurso é organizado pela Expozoo e tem como parceiros a Dartacão.

2. OBJETIVO DO CONCURSO
Premiar os talentos no domínio animal, que serão avaliados por um júri, que escolherá os
candidatos que melhor representem estas capacidades. A inscrição e o conteúdo são da
inteira responsabilidade de cada candidato.

3. QUEM PODE PARTICIPAR
Os donos dos animais que não sejam maiores de idade (ou seja, com idade igual ou superior
a 18 anos), devem apresentar uma autorização dos titulares das responsabilidades parentais.
Devem ainda ser enviados os dados relativos ao animal, como nome, raça e idade. Todos os
animais devem ser acompanhados pelo respetivo boletim de saúde atualizado, sob pena de
exclusão.
4– MECÂNICA DO CONCURSO
Deve ser enviado em formato vídeo ou num breve descritivo a habilidade que diferencia o
animal para o e-mail olivia.morais@exponor.pt até ao dia 13 de dezembro.
Adicionalmente, deve identificar nome e idade do concorrente animal.
No dia 15 de dezembro são feitas as audições na Exponor, em que o animal perante um júri
vem apresentar a sua habilidade de acordo com a proposta que enviou e o júri decide se passa
à fase final.
A apresentação final será feita no dia 12 de janeiro pelas 16.30h, no espaço Dartacão, e o júri
composto por 3 jurados, irá eleger os 3 vencedores.
Cada atuação terá no máximo a duração de 5 minutos.
A entrega de prémios será feita, presencialmente no final do concurso.

Prémios
1º Prémio – no valor de 200€
•
•

Naturea Naturals Adult Chicken (3x12Kg)
Serviços Grooming Dartacão (40€)

2º Prémio – no valor de150€
•
•

Naturea Naturals Adult Chicken (2x12Kg)
Serviços Grooming Dartacão (40€)

3º Prémio – no valor de100€
•
•

Naturea Naturals Adult Chicken (1x12Kg)
Serviços Grooming Dartacão (40€)

5 – AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO, USO E REPRODUÇÃO DE IMAGEM E VOZ
A participação no concurso O meu animal tem talento implica a concessão irrevogável e
incondicional da autorização para gravação dos participantes para disponibilização nas
redes sociais e site da feira.

6 – PROTEÇÃO DE DADOS
Durante o processamento do concurso “O meu animal tem talento” serão recolhidos e
armazenados dados pessoais dos candidatos e dos participantes, a saber, o seu número de
telefone, endereço de correio eletrónico, data e hora das participações, imagem e voz. Dos
vencedores são ainda conservados: o nome, o número de identificação civil, o número de
fiscal de contribuinte, endereço de correio eletrónico e a morada.
Os dados pessoais recolhidos serão tratados com respeito pela legislação de proteção de
dados pessoais, nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016 ("RGPD").
Tipo de dados pessoais
Geral
Número de telefone, endereço de correio eletrónico, data e hora das participações, imagem
e voz
Vencedores
Nome, número de identificação civil, o número de fiscal de contribuinte, endereço de correio
eletrónico e a morada.
Tratamentos
Os dados pessoais recolhidos serão tratados através de meios automatizados, ou não,
designadamente a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a
adaptação, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação, difusão, comparação,
interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição.
Finalidade do tratamento
Os dados pessoais recolhidos têm como fundamento e destinam-se à gestão da concurso, à
prestação dos serviços contratados, à adequação dos serviços às necessidades e interesses
do Participante e a ações de informação e marketing.
Adicionalmente, os dados pessoais poderão, ainda, ser tratados para efeitos de cumprimento
de obrigações legais e para fins de investigação, deteção e repressão de crimes graves.

Destinatários dos dados pessoais
A Exponor só comunicará os dados pessoais do Participante, com a finalidade do
cumprimento de obrigações legais nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e
reguladoras. À exceção dos vencedores para efeitos de promoção do evento.
Prazo de conservação
Sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados serão armazenados e
conservados apenas pelo período mínimo necessário para a prossecução das finalidades que
motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento – pelo prazo de um ano, isto é, até á
realização de um novo concurso.
Direitos do titular
Enquanto titulares dos dados pessoais, é garantido aos Participantes, a qualquer momento,
o direito de acesso, retificação, atualização, limitação e apagamento dos seus dados pessoais
(salvo quanto aos dados que são indispensáveis à prestação dos serviços pela Exponor
devidamente identificados no Formulário como sendo de fornecimento obrigatório ou ao
cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito), o
direito de oposição à utilização dos mesmos para fins comerciais pela Exponor e à retirada do
consentimento, sem que tal comprometa a licitude do tratamento efetuado ao abrigo desse
consentimento, bem como o direito à portabilidade dos dados.
Mais informações
Consulte a Política de Privacidade da Exponor em www.exponor.pt

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação no concurso O meu anima tem talento implica total conhecimento e aceitação
sem reservas ou condições deste Regulamento, bem como as demais implicações impostas
para a divulgação das imagens e divulgação do nome do participante.
Caso ocorra uma situação não prevista neste Regulamento, a mesma será interpretada de
acordo com as regras nele constantes ou, na sua falta ou omissão, por decisão da direção da
Expozoo.
Qualquer Participante que atue de má-fé e participe no concurso utilizando informação falsa,
viciando as regras do programa ou do Regulamento, será automaticamente excluído.
Todas as decisões relativas ao concurso serão tomadas exclusivamente Expozoo, mas sem
limitar, as relativas à admissão ou exclusão dos concorrentes ou participantes, bem como a
concessão, ou não, do prémio.
Quaisquer decisões, incluindo as do Júri, serão definitivas e não serão suscetíveis de recurso
ou de reclamação. Os participantes não poderão contestar quaisquer decisões que sejam
tomadas a este respeito, comprometendo-se a seguir as instruções e as orientações que lhe
sejam dadas pela Expozoo.

O concurso poderá ser cancelado pela organização, se não for alcançado o número mínimo
de 12 concorrentes em avaliação pelo júri para a fase final.

Matosinhos, 15 de novembro de 2018

