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18 de fevereiro de 2019 

Termos e condições do concurso “#EUROat20 ECB-QuizClash” 

O Banco Central Europeu (BCE), apoiado pela empresa MAG Interactive AB, está atualmente a 

organizar um concurso, sob a forma de um questionário, para assinalar o 20.º aniversário do euro. 

O concurso “#EUROat20 ECB-QuizClash” decorrerá das 10h00 (hora da Europa Central) de 18 de 

fevereiro de 2019 até às 23h59 (hora da Europa Central) de 10 de março de 2019. 

A participação está aberta a residentes na União Europeia (UE)
1
 que sejam elegíveis para se inscrever 

no concurso utilizando a aplicação QuizClash
2
 [ligação].

Para responder ao questionário e participar no concurso, os jogadores devem tomar nota dos passos a 

seguir enunciados. 

1. Descarregar a aplicação para dispositivos móveis QuizClash e criar uma conta (com o nome de 
utilizador, o endereço de correio eletrónico e uma palavra-passe).

2. Responder a todo o questionário “#EUROat20” disponibilizado na página inicial da aplicação.

3. Após a data de encerramento do concurso (10 de março de 2019), será efetuado um sorteio, no 

âmbito do qual serão selecionados 30 vencedores de entre os participantes que responderam 
corretamente às 18 perguntas do questionário.

4. Os vencedores receberão uma notificação push dentro da aplicação QuizClash, solicitando o 
envio de uma mensagem de correio eletrónico à MAG Interactive AB para efeitos da receção do 
prémio. Para receber a notificação push, é necessário assegurar que a funcionalidade de 
notificação push está ativada, tanto na aplicação como no dispositivo móvel.

5. A partir do momento em que é enviada a notificação, os vencedores terão 10 dias úteis para 
enviar uma mensagem de correio eletrónico para o endereço de contacto, a fim de provarem a 
sua elegibilidade e reclamarem o prémio. Terão igualmente de ler e aceitar os presentes termos 
e condições, bem como os termos e condições relacionados com o tratamento de dados 
pessoais.

6. Após a verificação da elegibilidade dos vencedores, cada vencedor será convidado a escolher 
entre dois prémios: um bilhete de Interrail (o Interrail Global Pass) de um mês ou um iPad Pro 
(10.5”, 64GB). Os prémios serão atribuídos pelo BCE. 

1
Os países da UE são os seguintes: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Roménia e Suécia. 

2 De acordo com o disposto nos Termos de Serviço da MAG Interactive AB, são aplicáveis, às pessoas 
que pretendam participar nos jogos da empresa ou utilizar os seus serviços, os seguintes requisitos 
em termos de idade mínima de participação, que diferem nos vários países: 16 anos – Alemanha, 
Eslováquia, França, Hungria, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos; 15 anos – Finlândia; 14 anos – 
Áustria; 13 anos – todos os restantes países. 

https://www.maginteractive.com/
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
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7. Os vencedores só terão direito a um prémio. 

8. Os membros do pessoal do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) e da MAG Interactive 

AB – ou os seus parentes próximos (cônjuges, companheiros, pais, filhos ou irmãos) – não 

podem participar no concurso. 

9. Os Termos de Serviço da MAG Interactive AB são igualmente aplicáveis [ligação].  

Qualquer inscrição que não esteja em conformidade com os presentes termos e condições levará à 

desqualificação da pessoa em causa. 

 

Proteção de dados 

1. Quadro jurídico de proteção de dados aplicável ao BCE 

Todos os dados pessoais disponibilizados pelos participantes serão tratados em conformidade com a 

legislação da UE em matéria de proteção de dados
3
.  

2. Que dados pessoais serão tratados? 

O BCE procederá ao tratamento dos dados fornecidos pelos vencedores no formulário de inscrição, 

designadamente nome de utilizador e endereço de correio eletrónico, bem como de qualquer outra 

informação necessária para a entrega do prémio selecionado (isto é, nome próprio, apelido, data de 

nascimento, morada e, se o vencedor escolher o bilhete de Interrail, nacionalidade e número de 

passaporte ou de bilhete de identidade/cartão do cidadão). 

3. Quem é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos participantes no concurso? 

O BCE é o responsável pelo tratamento de dados e a Direção-Geral de Comunicação do BCE é 

responsável pelo processamento de dados pessoais. 

O concurso é disponibilizado pela empresa fornecedora de serviços externos sueca MAG Interactive AB, 

que processa os dados recolhidos através da aplicação para dispositivos móveis QuizClash. 

4. Porque tratamos os dados pessoais dos participantes no concurso e qual é a base jurídica 

para o efeito? 

Todos os dados pessoais são recolhidos e tratados com o consentimento dos participantes para efeitos 

da gestão do concurso, nomeadamente para contactar os participantes e lhes fornecer informação 

importante, para a entrega de prémios e para a publicação do nome próprio e apelido, ou do nome de 

utilizador, dos vencedores no(s) sítio(s) Web do BCE e/ou dos bancos centrais nacionais do SEBC e/ou 

de outras instituições da UE, bem como nas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter e o 

LinkedIn. 

Ao fornecerem os dados pessoais solicitados, os participantes dão o seu consentimento em relação ao 

referido tratamento dos mesmos. Os participantes podem retirar o seu consentimento em qualquer 

momento, contactando a Direção-Geral de Comunicação do BCE através do seguinte endereço de 

correio eletrónico: ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. O futuro tratamento da informação pessoal 

cessará uma vez retirado o consentimento, mas o tratamento anterior a essa data permanece legal. 

5. Quem receberá os dados pessoais dos participantes no concurso? 

Os dados pessoais que os participantes fornecem no formulário de inscrição serão divulgados aos 

seguintes destinatários:  

 membros do pessoal da Direção-Geral de Comunicação do BCE responsáveis pela 

gestão do concurso; 

                                                      
3
 Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 
órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a 
Decisão n.º 1247/2002/CE. 

http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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 membros do pessoal da agência de viagens alemã Westtours-Reisen GmbH, que 

processará os dados dos vencedores que selecionarem o bilhete de Interrail como 

prémio em consonância com as instruções do BCE e em nome do mesmo. 

O nome próprio e o apelido, ou o nome de utilizador, dos vencedores que sejam publicados no sítio Web 

do BCE e nas redes sociais estarão acessíveis ao público em geral.  

6. Durante quanto tempo serão mantidos os dados pessoais dos participantes no concurso? 

O BCE guardará os dados pessoais durante três (3) meses, a contar da data em que esses dados sejam 

disponibilizados. Terminado esse período de três meses, os dados são eliminados. 

Os dados pessoais publicados no sítio Web do BCE ou nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter 

ou LinkedIn) serão mantidos pelo período indicado na declaração de privacidade dos sítios/das redes 

sociais pertinentes. 

7. Direitos dos participantes no concurso 

Os participantes no concurso têm o direito de aceder, corrigir e (com algumas limitações) solicitar a 

eliminação ou a restrição do tratamento dos dados pessoais em conformidade com o Regulamento (UE) 

2018/1725. Os direitos dos participantes no concurso podem ser exercidos contactando a Direção-Geral 

de Comunicação do BCE através do seguinte endereço de correio eletrónico: 

ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

Quaisquer esclarecimentos relacionados com os dados pessoais deverão ser dirigidos ao responsável 

pela proteção de dados no BCE através do seguinte endereço de correio eletrónico: 

dpo@ecb.europa.eu. 

Os participantes no concurso têm o direito de recorrer, em qualquer momento, à Autoridade Europeia 

para a Proteção de Dados no tocante ao tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Legislação aplicável em caso de cancelamento 

O BCE e a MAG Interactive AB reservam-se o direito de cancelar parcial ou totalmente o concurso em 

qualquer momento. 

O concurso rege-se pelo direito alemão. Todos os casos não especificamente previstos nos presentes 

termos e condições serão decididos pelo BCE e as decisões do mesmo serão consideradas definitivas. 

Quaisquer reclamações terão de ser apresentadas no período de dois meses a contar da data de 

encerramento do concurso. 

 

 

Esta é uma tradução de cortesia. Só os Termos e Condições do concurso em língua inglesa têm valor 

jurídico.  

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu/

