1. DESCRIÇÃO
Os seguintes Termos e Condições destinam-se a regular o passatempo “Verão Azul TP-Link”,
promovido pela TP-Link. Este passatempo ocorrerá numa plataforma online criada
especificamente para o efeito entre os dias 15 de junho e 31 de agosto de 2019.
Ao participar nesta ação, o participante concorda implicitamente com os presentes Termos e
Condições e aceita sujeitar-se integralmente, e sem reservas, aos mesmos.

2. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO
O passatempo consiste na interação do participante, com o objetivo de coincidir com um
momento premiado.
Cada participante pode enviar o comprovativo de compra de produtos TP-Link elegíveis num
valor superior a 60€ em produtos incluídos no descritivo do passatempo. Além da prova de
compra, o participante deve incluir a foto com o código EAN dos produtos adquiridos. Em
compras superiores a 60€, o participante receberá um Powerbank de 10000mAh. Em compras
com valor que ultrapasse os 120€, o participante recebe uma câmara cloud KC100. Ao enviar o
comprovativo de compra de produtos TP-Link, o participante fica ainda automaticamente
habilitado ao sorteio de uma consola Nintendo Switch nos dias 31 de Julho e 1 de Setembro.
Para poder participar no concurso, o valor deve estar incluído numa única fatura, não é
possível recorrer ao somatório de várias faturas para alcançar a soma necessária para
participação no concurso.
O participante apenas pode reclamar um dos prémios com a prova de compra. Não é possível
utilizar o comprovativo de 120€ para reclamar a Câmara Cloud KC100 e o Powerbank de
10000 mAh. Cada participante só pode participar uma vez. Caso o faça duas vezes, ambas as
participações são anuladas.
No que respeita ao sorteio da consola, cada participante poderá participar uma vez apenas e
numa das fases de cada sorteio, mediante o cumprimento das condições estipuladas (envio de
diferentes comprovativos de compra), e não pode utilizar as participações do primeiro sorteio
no segundo. No caso de o fazer, anulará ambas as participações. O sorteio será efetuado
através da plataforma de resultados aleatórios Random.org (www.ranodm.org).
Não podem participar no passatempo pessoas com menos de 18 anos.
Produtos de compra elegíveis para participação no passatempo: linhas Mifi 4G, smarthome e o
PB 10000, nomeadamente: Deco E4, Deco M4, Deco M5, Deco P7, Deco M9, KL50, KL110,
KL120, KL130, KC110, KC120, KC200, HS100, HS110, M7200, M7300, M7350, M7450,
M7650, Archer MR200, Archer MR400, Archer MR600, TL-MR3020, TL-MR3420, TL-MR600,
Powerbank TL-PB10000.

3. PRÉMIOS
- Powerbank 10000mAh (compras superiores a 60€)
- Câmara Cloud KC100 (compras superiores a 120€)
- 2 consolas Nintendo Switch (mediante sorteio a 31 de Julho e 1 de Setembro)
No caso de, por qualquer circunstância, o vencedor não queira ou não possa reclamar o prémio
num período de dois dias úteis após o momento da comunicação dos vencedores, será
contactado o primeiro suplente. O método será respeitado também para este suplente. No caso
de o segundo suplente não reclamar o prémio, a sua atribuição será considerada nula.
Os prémios não são convertíveis em dinheiro. Os prémios serão entregues durante o mês de
Setembro.

4. FORMA DE APURAMENTO DOS VENCEDORES

Todas as participações que cumpram os requisitos supramencionados serão premiadas com o
Powerbank (com comprovativos de compras superiores a 60€) e com a Câmara Cloud KC100
(compras superiores a 120€). Os vencedores das consolas serão encontrados através de
sorteio – dias 31 de Julho e 1 de Setembro.

5. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
Cada um dos vencedores irá receber no endereço de email, recolhido quando efetuou o
registo, uma mensagem a confirmar que foi um dos vencedores e qual o prémio que irá receber
e como o poderá reclamar.

6. RECLAMAR O PRÉMIO
O vencedor poderá levantar o seu prémio após ter recebido o email de confirmação.
O prémio será entregue depois de verificados os seguintes elementos:
-Validade e regularidade da participação
-Identidade do vencedor
Os prémios não são substituíveis por outros bens ou valor monetário. O premiado assume
expressamente todos os riscos e situações especiais que possam derivar da utilização do
prémio em questão.
7. DIREITOS DE IMAGEM
A participação no concurso pressupõe a cedência de direitos de imagem e autorização
expressa de todos os direitos de propriedade intelectual e de imagem das participações. O
participante cede à TP-Link todos os direitos de exploração de natureza intelectual, industrial
ou de imagem que possam advir dos dados recolhidos durante o passatempo.

8. FATORES DE DESCLASSIFICAÇÃO
A TP-Link reserva-se o direito de desqualificar / excluir o participante e recusar a atribuição do
prémio sempre que as participações estejam em incumprimento, nomeadamente devido às
seguintes situações:
a) Recurso a dados de registo falsos ou imprecisos;
b) Recurso a qualquer atuação ilícita e/ou ilegal para obter vantagem competitiva no decorrer
do passatempo;
9. POSSIBILIDADE DE SUSPENÇÃO
A TP-Link reserva-se o direito de efetuar alterações ao concurso sempre que haja justificação
para tal, mesmo que estas alterações impliquem o fim do mesmo. Reserva-se ainda o direito
de encurtar ou alargar o prazo do concurso por motivos de força maior.
10. CONDIÇÕES GERAIS E PROTEÇÃO DE DADOS
São proibidas as participações que se destinem a prosseguir fins contrários à Lei, ou em que
os participantes adotem comportamentos suscetíveis de acarretar algum prejuízo ou lesar
quaisquer direitos de terceiros.
Não obstante, a TP-Link reserva o direito de não admitir ou de excluir a qualquer momento uma
participação se suspeitar de incumprimento deste Regulamento.
Todo e qualquer tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do presente passatempo
processa-se de acordo com o disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro ("Lei da Proteção de
Dados Pessoais"), bem como em qualquer legislação posterior que a altere, revogue e/ou
complemente, e no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de Abril de 2016 (“Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”), relativo à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados, e eventual legislação complementar.
A participação no passatempo implica a realização dos seguintes tratamentos dos seus dados
pessoais pela TP-Link: recolha, registo, consulta, conservação, difusão, modificação e

eliminação dos dados.
Os dados tratados, no âmbito do presente passatempo, são os seguintes:
a. Nome
b. Endereço de email
c. Número de contacto telefónico
d. Morada
Os seus dados pessoais serão tratados unicamente para as seguintes finalidades:
Divulgação do vencedor; Envio de e-mails relacionados com a ação do participante no
passatempo; Envio do prémio por carta registada; Para comunicações da marca, no caso de
ter aceite na área de registo.
A TP-Link garante e obriga-se a pôr em prática as medidas técnicas e organizativas adequadas
para que os seus colaboradores protejam os seus dados pessoais e informações de que os
mesmos venham a tomar conhecimento no desempenho das suas funções e enquanto
decorrer o passatempo, assumindo igualmente a obrigação de não transmitir a terceiros
qualquer tipo de informação relacionada com os seus dados pessoais.
A TP-Link não se responsabiliza por eventuais erros informáticos que impeçam a validação na
participação deste passatempo. A TP-Link reserva-se o direito de alterar os presentes termos e
condições a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Os termos e condições do
passatempo podem ser consultados em qualquer altura durante a ação promocional na página
do passatempo – www.tp-link.com/pt/veraoazul.
A TP-Link reserva-se o direito de recorrer aos meios legais e/ou comerciais, que entenda por
convenientes, caso detete alguma ação fraudulenta ou ofensiva, no decurso do passatempo ou
após o termo do mesmo.

Ao participar declara que leu e aceita os termos do presente Regulamento e que tem
conhecimento que os seus dados pessoais serão exclusivamente tratados para as finalidades
acima indicadas pela TP-Link Portugal, Unipessoal, Lda, na qualidade de responsável pelo
tratamento, com sede na Av. da Liberdade, Nº245, 7ºE, 1250-143 Lisboa. A informação
fornecida será tratada de forma confidencial e será utilizada exclusivamente para efeitos do
presente passatempo. De acordo com a legislação aplicável sobre Proteção de Dados
Pessoais, pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, eliminação, oposição, limitação
e portabilidade, solicitando, por escrito, por e-mail para suporte.pt@tp-link.com ou por correio
para a morada previamente indicada, devendo, em qualquer caso, comprovar a sua identidade
e especificar o direito ou os direitos que pretende exercer.

