
 

 

      

REGULAMENTO INTEGRAL - Art. 11 - D.P.R. 430/2001  

PRÊMIO DE COMPETIÇÃO CHAMADO 

"Concurso de fotografia #SyntiumAndMe" 

 

Empresa Promotora: PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA 

Escritório Registrado: via Santena, 1 – 10029 – Villastellone (TO) - P.IVA / C.F. 05082750968 

Delegado Assunto: Leevia s.r.l, com sede em Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 

02339780229 

 Território: Países indicados no Anexo A. 

Destinatários: A iniciativa destina-se a usuários, adultos, domiciliados e / ou residentes nos países 

indicados no Anexo A deste regulamento. Não há restrição de compra para participação. 

Duração: Das 10h00 do dia 20 de julho de 2019 ao 31 de dezembro de 2019. Ata até 20 de janeiro 

de 2020      

MÉTODO DE PARTICIPAÇÃO:  

No período compreendido entre 20 de julho de 2019 (10h00) a 31 de dezembro de 2019, todos os 

usuários de internet que sejam adultos e residentes e / ou domiciliados nos países listados no 

Anexo A deste regulamento terão a oportunidade de participar desta competição da maneira 

descrito abaixo. 

Para participar, você deve acessar o site www.syntiumandme.com, que também pode ser acessado 

a partir das páginas dedicadas às áreas de referência listadas no anexo A, do celular ou desktop, 

registrando a partir das 10h do dia 20 de julho de 2019 às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2019. 

Todos os Destinatários poderão acessar a interface de participação, onde terão que carregar um 

representante de conteúdo fotográfico do tópico "#SyntiumAndMe". Os usuários em detalhes terão 

que tirar uma foto em uma oficina ao lado de um barril Petronas Syntium Limited Edition. A 

imagem pode representar mais pessoas nas formas descritas, portanto, na presença de mais de 

uma pessoa, o participante será considerado como o participante a quem os dados inseridos no 

formulário correspondem.  

Para participar, os usuários devem se registrar preenchendo os campos marcados como 

obrigatórios no formulário eletrônico apropriado, indicando o país de domicílio / residência entre 

aqueles listados no Anexo A, ou fazendo um login no Facebook ou uma combinação única de E-mail 

e Senha. inserindo suas credenciais.  

O usuário receberá um email com um link de confirmação do sistema para confirmar sua 

identidade. Para completar o procedimento de registro, o usuário deverá declarar ser maior e 

aceitar o formulário de Privacidade e as presentes Regras e condições. 

O não fornecimento das autorizações solicitadas impossibilitará a participação nesta competição. 

Por favor, note que para participação via Instagram, os usuários devem indicar a hashtag 

#SyntiumAndMe para fins de participação; nenhuma foto sem hashtag será levada em 

consideração para o processo de seleção e a postagem deve ser pública. 

 

      



 

 

Ao aceitar as regras, o participante: 

➢ autoriza a publicação e utilização das imagens enviadas para participação no concurso nos 

espaços e nas formas que a Empresa Promotora considere adequadas; 

➢ declara ser o proprietário e / ou autor da (s) fotografia (s) e ter obtido as autorizações 

necessárias de quaisquer terceiros e / ou pais / tutores dos menores registados nas fotografias. 

Também será necessário ler as informações sobre o processamento de dados pessoais e ter 

consentido no processamento.  

Um único registro será admitido para cada Destinatário participante da Competição, mas será 

possível para um único usuário fazer o upload de mais fotos diferentes. 

O registro está associado a uma combinação exclusiva de nome, sobrenome e e-mail, e cada 

endereço de e-mail pode estar associado a um único nome e sobrenome do destinatário. 

O Promotor se reserva o direito de verificar e cancelar quaisquer registros adicionais do mesmo 

participante. Os registros subseqüentes relacionados à mesma identidade podem ser invalidados 

até a posteriori e, no caso de ganhar, o mesmo será invalidado e o prêmio será atribuído a uma 

reserva.  

Nenhuma participação sob um nome falso ou identidade falsa ou identidade fictícia será permitida. 

Também neste caso, o Promotor se reserva o direito de verificar a identidade dos participantes e 

de tomar as medidas apropriadas a respeito, no caso de violação desta regra. 

Na fotografia não será possível mostrar sinais, logotipos, marcas distintivas ou produtos de 

empresas e terceiros que concorrerem com o Promotor. 

Fotografias relacionadas ao tema da competição serão aceitas com tamanho máximo 

correspondente a 10 MB.  

As fotos devem estar em um dos seguintes formatos: jpg, jpeg ou png. 

As características técnicas do conteúdo fotográfico a ser carregado, bem como os procedimentos 

de carregamento do mesmo serão especificados em detalhe no espaço dedicado. O prazo para 

envio de fotos pelos participantes será 31 de dezembro de 2019 às 23.59.59 ".  

Todos os conteúdos fotográficos carregados serão moderados pela empresa Promotora ou por 

terceiros indicados pelos mesmos, que eliminarão, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, 

aqueles considerados fora do tópico ou, em qualquer caso, não alinhados com a concorrência ou 

que sejam considerados opostos à moralidade pública e moralidade ou até imagens consideradas 

ofensivas às coisas ou pessoas. Fotografias modificadas com ferramentas do Photoshop não serão 

aceitas. Os trabalhos rejeitados nesta fase serão, no entanto, mantidos pela empresa Promotora e 

disponibilizados para possíveis verificações. O Promotor, ou terceiros indicados pelo mesmo, 

reservam-se o direito de não aceitar fotos idênticas ou similares carregadas pelo mesmo usuário e 

/ ou por diferentes usuários (por exemplo, assuntos tirados de diferentes ângulos ou com 

pequenos elementos de diversificação).  

Se os sujeitos representados forem menores, o participante garante que forneceu a informação e 

solicitou o consentimento relativo ao tratamento de dados pessoais aos pais ou, em qualquer caso, 

a quem exerce autoridade parental sobre a criança representada na contribuição fotográfica.  

As contribuições fotográficas enviadas para participação serão publicadas em até 48 horas após o 

upload. 

Contribuições fotográficas carregadas, moderadas e publicadas para fins de participação podem 

ser votadas até 31 de dezembro de 2019, na galeria acessível no site da competição, clicando no 

botão de votação apropriado, após o registro.  



 

 

A votação será gerenciada por um aplicativo de TI especialmente desenvolvido (chamado 

Application). Para votar, cada usuário deve ter concluído os procedimentos de registro do site.  

Deve-se notar que o mesmo usuário terá o direito de expressar no máximo um voto para a mesma 

fotografia durante todo o período de participação.  

Votos após o primeiro para a mesma fotografia e atribuíveis à mesma identidade podem, portanto, 

ser invalidados mesmo a posteriori.  

A empresa promotora ou terceiros nomeados pelos mesmos verificarão se os votos recebidos 

pelos destinatários das fotografias publicadas são regulares: a título de exemplo e não exaustivo, 

não será permitido voto duplicado fraudulento com o uso de múltiplos registros pelo mesmo 

usuário, ou através do uso de procedimentos de computador ou software para a expressão de 

votos. 

      

 

Atribuição 

Até 20 de janeiro de 2020, na presença de um notário ou funcionário de proteção ao consumidor 

e de fé pública da Câmara de Comércio, será identificado o conteúdo fotográfico que, para cada país 

listado no Anexo A, terá obtido mais votos. Em detalhe, n. 6 arquivos, um para cada país, e os 

usuários que serão correspondidos às fotos com mais votos ganharão os prêmios conforme 

detalhado abaixo. 

Para o Arquivo 1 - Itália e República de San Marino> as 10 primeiras fotos mais votadas serão 

identificadas cujos usuários combinados irão ganhar: - 1 CAMISA POLO DE EQUIPE MAMGP 

MOTORSPORT no valor de € 40,98 + IVA. 

Para o Arquivo 2 - Espanha> as primeiras 15 fotos mais votadas serão identificadas cujos usuários 

combinados irão ganhar: - n. 1 "Kit Award", incluindo: 1 Smartbox "Aventura Outdoor" com um 

valor de € 50,00 (incluindo IVA), 1 JAQUETA DE CHUVA MAMGP MOTORSPORT para homens no 

valor de € 49,18 + IVA, n.1 MAMGP MOTORSPORT CAMISA DE EQUIPE MASCULINA do valor de € 

32.78 + IVA, 1 MAMGP MOTORSPORT RACER CAP vale € 16.39 + IVA. Valor total do "Kit Award" 

igual a € 148,35 + IVA quando aplic.  

Para o Arquivo 3 - Portugal> serão identificadas as 10 fotos mais votadas, cujos usuários 

combinados irão ganhar: - n. 1 "Award Kit" incluindo> 2 MAMGP MOTORSPORT ROUPA PARA 

HOMEM DE EQUIPE MOTORSPORT por um valor total de dois prêmios de € 131,14 + VAT, 2 

MAMGP MOTORSPORT POLÍTICA DE EQUIPE MASCULINA do valor total dos dois prêmios de € 81 

, 96 + IVA, 2 MAMGP MOTORSPORT DRIVER CUP do valor total dos dois prémios de € 32,78 + IVA. 

Valor total do "Kit Award" igual a € 245,88 + IVA. 

Para o Ficheiro 4 - Bélgica> serão identificadas as 10 primeiras fotos mais votadas, cujos 

utilizadores combinados irão ganhar: - 1 Mochila PETRONAS Syntium no valor de € 32,78 + IVA. 

Para o Arquivo 5 - Países Baixos> serão identificadas as 10 primeiras fotos mais votadas, cujos 

usuários combinados ganharão: - 1 Mochila PETRONAS Syntium no valor de € 32,78 + IVA. 

Para o ficheiro 6 - França > serão identificadas as 10 primeiras fotografias mais votadas, cujos 

utilizadores combinados vencerão: - 1 Mochila PETRONAS Syntium no valor de € 32,78 + IVA. 

As próximas 5 fotos no ranking de cada arquivo serão consideradas reservas para subir.  
 
As próximas 5 fotos no ranking de cada arquivo serão consideradas reservas para subir.  
 
Nel caso di parimerito che renda impossibile individuare un numero chiuso vincitori e riserve a 
scalare per ogni file, sarà preso in considerazione il momento di invio del contributo, privilegiando 



 

 

i contributi inviati prima.      
      
      
Resumo dos Prêmios:  
 
n. 10 CAMISA POLO MAMGP MOTORSPORT PARA HOMENS> Total € 409,80 + IVA 
n. 15 "Award Kit" Espanha> Total € 2.225,25 + IVA, se aplicável 
n. 10 "Award Kit" Portugal> Total € 2.458,80 + IVA 
n. 30 Mochila PETRONAS Syntium> Total € 983,40 + IVA      
      
TOTAL TOTAL MONTEPREMI: € 6.077,25 + IVA, quando devido, sujeito a ajuste.      

Também lembra e reitera que: 

- Cada usuário pode se cadastrar apenas uma vez; 

- Os votos expressos através do processo interno de votação por fotos do software serão 

considerados votos úteis; em nenhum caso, as ações serão computadas para a concessão de um 

dos prêmios; 

- Cada participante que fizer upload de uma foto pode ganhar um prêmio apenas e exclusivamente; 

portanto, no caso de mais fotos enviadas pelo mesmo participante, a foto que obtiver o maior 

número de votos dos usuários será considerada para a criação do ranking relativo ao país de 

referência e, no caso de igual mérito, o tempo de envio do contribuição, privilegiando as 

contribuições enviadas anteriormente.  

      

COMUNICAÇÕES E ACEITAÇÃO DE GANHOS 

Os vencedores serão notificados por e-mail e / ou telefone dentro de 15 dias após a atribuição e 

terão que aceitar o prêmio dentro do tempo e forma comunicados na fase de notificação do aviso 

de vencimento de acordo com as modalidades que serão comunicadas a eles, indicando também 

um endereço útil com a finalidade de enviar o prêmio. Caso o vencedor não seja rastreável ou a 

aceitação não seja válida (a título de exemplo, devido a falta de resposta dentro dos tempos e 

métodos exigidos), o prêmio será atribuído a uma reserva que por sua vez deve validar o prêmio 

da maneira será indicado para ele. 

Reservas serão contatadas em ordem de posicionamento somente quando seu uso for necessário.      

Também é especificado que: 

▪ Exclusão de participantes: são excluídos da participação neste concurso: 

- indivíduos residentes e / ou domiciliados fora dos países listados no Anexo A; 

- Menores.  

Os eleitores devem ser maiores de idade e podem ser residentes e / ou domiciliados em qualquer 

um dos países listados no Anexo A.  

Eles também estão excluídos da participação no Concurso e, portanto, não poderão desfrutar de 

nenhum prêmio ganho por todos aqueles usuários que, de acordo com o julgamento inquestionável 

da Empresa Promotora ou de terceiros por ele indicados, serão vencedores com meios e 

instrumentos julgados de forma suspeita, fraudulenta, ou em violação do curso normal da 

iniciativa. A Empresa Promotora ou terceiros indicados pela mesma reserva têm o direito de, nos 

termos que julguem mais adequados e de acordo com as leis em vigor, limitar e inibir qualquer 

iniciativa que vise contornar o sistema concebido.  

A foto deve ser tirada em uma oficina na presença do barril PETRONAS Syntium Limited Edition.  



 

 

O Promotor reserva-se o direito de desqualificar um concorrente e / ou bloquear a conta e / ou 

deduzir os pontos acumulados indevidamente, se os comportamentos tiverem sido 

implementados, como para iludir o sistema de jogo concebido (incluindo, mas não limitado a 

hacking, criação de contas temporárias, múltiplas participações fictícias do mesmo endereço IP, 

etc.). As presentes participações estarão sujeitas a verificações.  

▪ O Promotor não assume qualquer responsabilidade por qualquer problema de acesso, 

impedimento, mau funcionamento ou dificuldade em relação às ferramentas técnicas, ao 

computador, à linha telefônica, à transmissão e à conexão, a conexão à Internet que possa impedir 

um concorrente de participar da competição. ou para aceitar seus ganhos nos tempos e maneiras 

indicados. 

▪ O vencedor é a única pessoa responsável pelo gerenciamento de sua conta de e-mail, com 

referência específica a: 

➢ Na leitura do eventual e-mail vencedor; 

➢ A adoção de medidas de segurança que impeçam outras partes não autorizadas pelo mesmo de 

acessar sua caixa de correio.  

A Empresa Promotora e os terceiros indicados pelos mesmos não aceitam qualquer 

responsabilidade em caso de falha ou atraso na entrega do prêmio no caso de ocorrer uma das 

seguintes condições: 

➢ A caixa de correio de um vencedor está cheia; 

➢ O e-mail indicado pelo participante na fase de inscrição é inexistente, incorreto ou incompleto; 

➢ Não há resposta do computador host após o envio da notificação por e-mail da vitória; 

➢ A caixa de correio de um vencedor está desativada; 

➢ O endereço de e-mail indicado durante o registro está incluído em uma lista negra; 

➢ Dados pessoais incorretos e / ou falsos. 

Os usuários não serão aceitos como válidos e não poderão registrar usuários que tentarão se 

registrar em provedores normalmente usados para criar e-mails temporários, como aqueles 

presentes neste link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 

▪ Os prêmios serão dados para aqueles que têm direito no prazo de 180 dias (seis meses) a partir 

da data de atribuição para o endereço indicado pelo vencedor durante o aviso vencedor.  

▪ Todos os prêmios não podem ser convertidos em tokens de ouro ou dinheiro de qualquer forma. O 

Promotor reserva-se o direito no caso de os prémios ficarem indisponíveis por motivos alheios ao corpo 

docente do Promotor, para fornecer um prémio de valor igual ou superior com características 

semelhantes. 

▪ Os valores dos prémios levam em consideração a taxa de IVA aplicada em Itália. 

▪ Os prêmios não são transferíveis. 

▪ A Empresa Promotora se reserva o direito de cancelar a Competição atual a qualquer momento e 

modificar estes regulamentos sem aviso prévio, se exigido por circunstâncias imprevistas além de 

seu controle razoável. 

 ▪ Depósito de Segurança: O Depósito igual a 100% do valor dos prêmios colocados em jogo, conforme 

art. 7 da D.P.R. 430/2001, foi entregue ao Ministério do Desenvolvimento Econômico. 

 

 



 

 

ONLUS: 

Os prêmios, se não atribuídos, por qualquer motivo, ao contrário dos recusados, serão doados ao 

seguinte ONLUS, conforme previsto no art. 10, parágrafo 5 da D.P.R. n. 430, 26 de outubro de 2001: 

➢ Fundação Piemontesa para Pesquisa do Câncer ONLUS - Estrada Provincial, 142 km 3.95 - 10060 

Candiolo, Turim - Código Tributário: 97519070011       

Advertências: 

Note-se que os custos de participação serão os previstos pelo plano tarifário acordado por cada 

participante com o seu prestador, sem qualquer custo adicional ou encargo adicional. 

Certificamos que esta promoção não é de forma alguma patrocinada, endossada ou administrada 

pelo Facebook e / ou Instagram ou associada ao Facebook e / ou Instagram. Para inscrições via 

Facebook e / ou Instagram, os usuários participantes declaram que são maiores de idade e já estão 

registrados no Facebook e / ou no Instagram antes do início do concurso. A Promotora se reserva 

o direito de solicitar uma prova disso. 

Por favor note que: 

o servidor de gerenciamento de concorrência reside no território nacional italiano. Onde a 

dinâmica da mídia social entra em jogo (login do Facebook e upload do Instagram), há um sistema 

de "espelhamento" que replica os dados no servidor de gerenciamento de concursos que reside na 

Itália. 

Publicidade: 

o conteúdo da promoção será comunicado usando os seguintes meios: campanha na web. As 

Regras completas estarão disponíveis no site da competição. Em qualquer caso, a Empresa 

reserva-se o direito de usar qualquer outro meio de comunicação que pareça adequado para levar 

o conteúdo deste evento ao conhecimento dos destinatários. ▪ La Società Promotrice non intende 

esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 

del 29/9/73. 

PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

LUBRIFICANTES PETRONAS ITÁLIA A SPA garante que o tratamento de dados pessoais fornecidos 

pelos participantes, que declaram ser maior, em relação a este evento de premiação, é realizado 

em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais conforme relatado na seção 

pertinente na forma de registro de competição. 

      

Os participantes que fizerem upload de uma foto neste concurso declaram e garantem: 

• que a foto enviada é de sua propriedade exclusiva e não infringe os direitos de terceiros; 

• que não há direitos de terceiros que se oponham à transmissão e eventual publicação da foto ou 

divulgação integral pelo Promotor e pelas empresas. ligado ao mesmo em qualquer material, meio 

de comunicação, sem qualquer limitação territorial ou temporal; 

• que se comprometem a manter a Empresa Promotora livre de qualquer reclamação e / ou ação 

judicial e extrajudicial, por qualquer motivo, incluindo compensação, de qualquer terceiro ao 

material fotográfico enviado, bem como aos encargos (incluindo o reembolso de todas as despesas 

incorridas) que o Promotor deverá derivar de litígios de qualquer natureza promovidos por 

terceiros sobre a foto apresentada; 

• a cessão de qualquer direito de divulgação e exploração da foto ao Promotor, incluindo o corpo 

docente do Promotor e seus cessionários, para usar a foto em qualquer material publicitário, de 

qualquer formato, em qualquer material, sem qualquer limitação territorial; 

• a renúncia ao direito de solicitar qualquer compensação ou fazê-lo; 



 

 

• que os direitos de propriedade e os direitos de autor da foto apresentada não são onerados por 

qualquer ato que limite sua eficácia como licenças ou similares; 

• a responsabilidade pela foto tirada e enviada para fins de participação nesta competição. 

Entende-se que os participantes deste evento declaram ser maiores de idade.  

Como participar neste concurso: a participação implica para o consumidor a aceitação 

incondicional e total das regras e cláusulas contidas neste Regulamento sem qualquer limitação.  

      

      

Milão, 5 de julho de 2019                Para PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA 

O assunto delegado 
Leevia s.r.l. 

      

      

      

      

      

      

      

      

ANEXO A) 

Países membros:  

Itália e a República de San Marino (italy.syntiumandme.com) 

Espanha (spain.syntiumandme.com) 

Portugal (portugal.syntiumandme.com) 

Bélgica (belgium.syntiumandme.com) 

Países Baixos (netherlands.syntiumandme.com) 

França (france.syntiumandme.com) 
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	As características técnicas do conteúdo fotográfico a ser carregado, bem como os procedimentos de carregamento do mesmo serão especificados em detalhe no espaço dedicado. O prazo para envio de fotos pelos participantes será 31 de dezembro de 2019 às 2...
	Todos os conteúdos fotográficos carregados serão moderados pela empresa Promotora ou por terceiros indicados pelos mesmos, que eliminarão, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, aqueles considerados fora do tópico ou, em qualquer caso, não ali...
	Se os sujeitos representados forem menores, o participante garante que forneceu a informação e solicitou o consentimento relativo ao tratamento de dados pessoais aos pais ou, em qualquer caso, a quem exerce autoridade parental sobre a criança represen...
	As contribuições fotográficas enviadas para participação serão publicadas em até 48 horas após o upload.
	Contribuições fotográficas carregadas, moderadas e publicadas para fins de participação podem ser votadas até 31 de dezembro de 2019, na galeria acessível no site da competição, clicando no botão de votação apropriado, após o registro.
	A votação será gerenciada por um aplicativo de TI especialmente desenvolvido (chamado Application). Para votar, cada usuário deve ter concluído os procedimentos de registro do site.
	Deve-se notar que o mesmo usuário terá o direito de expressar no máximo um voto para a mesma fotografia durante todo o período de participação.
	Votos após o primeiro para a mesma fotografia e atribuíveis à mesma identidade podem, portanto, ser invalidados mesmo a posteriori.
	A empresa promotora ou terceiros nomeados pelos mesmos verificarão se os votos recebidos pelos destinatários das fotografias publicadas são regulares: a título de exemplo e não exaustivo, não será permitido voto duplicado fraudulento com o uso de múlt...
	Atribuição
	Até 20 de janeiro de 2020, na presença de um notário ou funcionário de proteção ao consumidor e de fé pública da Câmara de Comércio, será identificado o conteúdo fotográfico que, para cada país listado no Anexo A, terá obtido mais votos. Em detalhe, n...
	Para o Arquivo 1 - Itália e República de San Marino> as 10 primeiras fotos mais votadas serão identificadas cujos usuários combinados irão ganhar: - 1 CAMISA POLO DE EQUIPE MAMGP MOTORSPORT no valor de € 40,98 + IVA.
	Para o Arquivo 2 - Espanha> as primeiras 15 fotos mais votadas serão identificadas cujos usuários combinados irão ganhar: - n. 1 "Kit Award", incluindo: 1 Smartbox "Aventura Outdoor" com um valor de € 50,00 (incluindo IVA), 1 JAQUETA DE CHUVA MAMGP MO...
	Para o Arquivo 3 - Portugal> serão identificadas as 10 fotos mais votadas, cujos usuários combinados irão ganhar: - n. 1 "Award Kit" incluindo> 2 MAMGP MOTORSPORT ROUPA PARA HOMEM DE EQUIPE MOTORSPORT por um valor total de dois prêmios de € 131,14 + V...
	Para o Ficheiro 4 - Bélgica> serão identificadas as 10 primeiras fotos mais votadas, cujos utilizadores combinados irão ganhar: - 1 Mochila PETRONAS Syntium no valor de € 32,78 + IVA.
	Para o Arquivo 5 - Países Baixos> serão identificadas as 10 primeiras fotos mais votadas, cujos usuários combinados ganharão: - 1 Mochila PETRONAS Syntium no valor de € 32,78 + IVA.
	Para o ficheiro 6 - França > serão identificadas as 10 primeiras fotografias mais votadas, cujos utilizadores combinados vencerão: - 1 Mochila PETRONAS Syntium no valor de € 32,78 + IVA.
	As próximas 5 fotos no ranking de cada arquivo serão consideradas reservas para subir.
	As próximas 5 fotos no ranking de cada arquivo serão consideradas reservas para subir.
	Nel caso di parimerito che renda impossibile individuare un numero chiuso vincitori e riserve a scalare per ogni file, sarà preso in considerazione il momento di invio del contributo, privilegiando i contributi inviati prima.
	Resumo dos Prêmios:
	n. 10 CAMISA POLO MAMGP MOTORSPORT PARA HOMENS> Total € 409,80 + IVA
	n. 15 "Award Kit" Espanha> Total € 2.225,25 + IVA, se aplicável
	n. 10 "Award Kit" Portugal> Total € 2.458,80 + IVA
	n. 30 Mochila PETRONAS Syntium> Total € 983,40 + IVA
	TOTAL TOTAL MONTEPREMI: € 6.077,25 + IVA, quando devido, sujeito a ajuste.
	Também lembra e reitera que:
	- Cada usuário pode se cadastrar apenas uma vez;
	- Os votos expressos através do processo interno de votação por fotos do software serão considerados votos úteis; em nenhum caso, as ações serão computadas para a concessão de um dos prêmios;

	- Cada participante que fizer upload de uma foto pode ganhar um prêmio apenas e exclusivamente; portanto, no caso de mais fotos enviadas pelo mesmo participante, a foto que obtiver o maior número de votos dos usuários será considerada para a criação d...
	COMUNICAÇÕES E ACEITAÇÃO DE GANHOS
	Os vencedores serão notificados por e-mail e / ou telefone dentro de 15 dias após a atribuição e terão que aceitar o prêmio dentro do tempo e forma comunicados na fase de notificação do aviso de vencimento de acordo com as modalidades que serão comuni...
	Reservas serão contatadas em ordem de posicionamento somente quando seu uso for necessário.
	Também é especificado que:
	▪ Exclusão de participantes: são excluídos da participação neste concurso:
	- indivíduos residentes e / ou domiciliados fora dos países listados no Anexo A;
	- Menores.
	Os eleitores devem ser maiores de idade e podem ser residentes e / ou domiciliados em qualquer um dos países listados no Anexo A.
	Eles também estão excluídos da participação no Concurso e, portanto, não poderão desfrutar de nenhum prêmio ganho por todos aqueles usuários que, de acordo com o julgamento inquestionável da Empresa Promotora ou de terceiros por ele indicados, serão v...
	A foto deve ser tirada em uma oficina na presença do barril PETRONAS Syntium Limited Edition.
	O Promotor reserva-se o direito de desqualificar um concorrente e / ou bloquear a conta e / ou deduzir os pontos acumulados indevidamente, se os comportamentos tiverem sido implementados, como para iludir o sistema de jogo concebido (incluindo, mas nã...
	▪ O Promotor não assume qualquer responsabilidade por qualquer problema de acesso, impedimento, mau funcionamento ou dificuldade em relação às ferramentas técnicas, ao computador, à linha telefônica, à transmissão e à conexão, a conexão à Internet que...
	▪ O vencedor é a única pessoa responsável pelo gerenciamento de sua conta de e-mail, com referência específica a:
	➢ Na leitura do eventual e-mail vencedor;
	➢ A adoção de medidas de segurança que impeçam outras partes não autorizadas pelo mesmo de acessar sua caixa de correio.
	A Empresa Promotora e os terceiros indicados pelos mesmos não aceitam qualquer responsabilidade em caso de falha ou atraso na entrega do prêmio no caso de ocorrer uma das seguintes condições:
	➢ A caixa de correio de um vencedor está cheia;
	➢ O e-mail indicado pelo participante na fase de inscrição é inexistente, incorreto ou incompleto;
	➢ Não há resposta do computador host após o envio da notificação por e-mail da vitória;
	➢ A caixa de correio de um vencedor está desativada;
	➢ O endereço de e-mail indicado durante o registro está incluído em uma lista negra;
	➢ Dados pessoais incorretos e / ou falsos.
	Os usuários não serão aceitos como válidos e não poderão registrar usuários que tentarão se registrar em provedores normalmente usados para criar e-mails temporários, como aqueles presentes neste link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_email...
	▪ Os prêmios serão dados para aqueles que têm direito no prazo de 180 dias (seis meses) a partir da data de atribuição para o endereço indicado pelo vencedor durante o aviso vencedor.
	▪ Todos os prêmios não podem ser convertidos em tokens de ouro ou dinheiro de qualquer forma. O Promotor reserva-se o direito no caso de os prémios ficarem indisponíveis por motivos alheios ao corpo docente do Promotor, para fornecer um prémio de valo...
	▪ Os valores dos prémios levam em consideração a taxa de IVA aplicada em Itália.
	▪ Os prêmios não são transferíveis.
	▪ A Empresa Promotora se reserva o direito de cancelar a Competição atual a qualquer momento e modificar estes regulamentos sem aviso prévio, se exigido por circunstâncias imprevistas além de seu controle razoável.
	▪ Depósito de Segurança: O Depósito igual a 100% do valor dos prêmios colocados em jogo, conforme art. 7 da D.P.R. 430/2001, foi entregue ao Ministério do Desenvolvimento Econômico.
	ONLUS:
	Os prêmios, se não atribuídos, por qualquer motivo, ao contrário dos recusados, serão doados ao seguinte ONLUS, conforme previsto no art. 10, parágrafo 5 da D.P.R. n. 430, 26 de outubro de 2001:
	➢ Fundação Piemontesa para Pesquisa do Câncer ONLUS - Estrada Provincial, 142 km 3.95 - 10060 Candiolo, Turim - Código Tributário: 97519070011
	Advertências:
	Note-se que os custos de participação serão os previstos pelo plano tarifário acordado por cada participante com o seu prestador, sem qualquer custo adicional ou encargo adicional.
	Certificamos que esta promoção não é de forma alguma patrocinada, endossada ou administrada pelo Facebook e / ou Instagram ou associada ao Facebook e / ou Instagram. Para inscrições via Facebook e / ou Instagram, os usuários participantes declaram que...
	Por favor note que:
	o servidor de gerenciamento de concorrência reside no território nacional italiano. Onde a dinâmica da mídia social entra em jogo (login do Facebook e upload do Instagram), há um sistema de "espelhamento" que replica os dados no servidor de gerenciame...
	Publicidade:
	o conteúdo da promoção será comunicado usando os seguintes meios: campanha na web. As Regras completas estarão disponíveis no site da competição. Em qualquer caso, a Empresa reserva-se o direito de usar qualquer outro meio de comunicação que pareça ad...
	PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS
	LUBRIFICANTES PETRONAS ITÁLIA A SPA garante que o tratamento de dados pessoais fornecidos pelos participantes, que declaram ser maior, em relação a este evento de premiação, é realizado em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais co...
	Os participantes que fizerem upload de uma foto neste concurso declaram e garantem:
	• que a foto enviada é de sua propriedade exclusiva e não infringe os direitos de terceiros;
	• que não há direitos de terceiros que se oponham à transmissão e eventual publicação da foto ou divulgação integral pelo Promotor e pelas empresas. ligado ao mesmo em qualquer material, meio de comunicação, sem qualquer limitação territorial ou tempo...
	• que se comprometem a manter a Empresa Promotora livre de qualquer reclamação e / ou ação judicial e extrajudicial, por qualquer motivo, incluindo compensação, de qualquer terceiro ao material fotográfico enviado, bem como aos encargos (incluindo o r...
	• a cessão de qualquer direito de divulgação e exploração da foto ao Promotor, incluindo o corpo docente do Promotor e seus cessionários, para usar a foto em qualquer material publicitário, de qualquer formato, em qualquer material, sem qualquer limit...
	• a renúncia ao direito de solicitar qualquer compensação ou fazê-lo;
	• que os direitos de propriedade e os direitos de autor da foto apresentada não são onerados por qualquer ato que limite sua eficácia como licenças ou similares;
	• a responsabilidade pela foto tirada e enviada para fins de participação nesta competição.
	Entende-se que os participantes deste evento declaram ser maiores de idade.
	Como participar neste concurso: a participação implica para o consumidor a aceitação incondicional e total das regras e cláusulas contidas neste Regulamento sem qualquer limitação.
	Milão, 5 de julho de 2019                Para PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA
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