
 

Evento “HISENSE Mundial 2022” 

REGULAMENTO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

I - PROMOTOR 

O presente regulamento determina os termos e condições relativos ao evento “HISENSE Mundial 2022”, promovido 
pela MediaMarkt Portugal nas suas lojas físicas de Benfica, Alfragide, Sintra, Setúbal, Leiria, Aveiro, Gaia, Parque 
Nascente, Braga e Matosinhos (doravante designada por “MediaMarkt”).  

II – PARTICIPAÇÃO 

a) O “HISENSE Mundial 2022”  destina-se a clientes maiores de idade que façam uma compra mínima de 150€, 
de 22/11/2022 a 02/12/2022 (inclusive) nas lojas MediaMarkt acima referidas.    

b) A participação no “HISENSE Mundial 2022” pode ser feita de 22/11/2022 até 02/12/2022, dentro do horário 
de funcionamento de cada loja. 

III – PRÉMIO 

a) Será atribuída uma Smart TV Hisense 50A6BG ao autor / autores de  cada uma das 10 frases escolhidas. 
b) A Smart TV será entregue na loja onde participou no “HISENSE Mundial 2022”, em data a acordar com o 

Participante selecionado e até 24 de Dezembro de 2022. 
c) Não será permitido aos Participantes selecionados substituírem o prémio pelo seu valor em dinheiro.  

IV – MECÂNICA DO “HISENSE Mundial 2022” 

a) O “HISENSE Mundial 2022” destina-se a clientes maiores de idade, que façam uma compra mínima de 150€ 
e consiste em acertar na abertura da baliza exposta em cada loja, havendo duas tentativas de remate. 
Caso a bola entre, o cliente regista uma frase em formulário próprio, alusiva a MediaMarkt + Hisense + 
Mundial.  

b) No “HISENSE Mundial 2022” será selecionada a frase mais criativa por cada uma das 10 lojas. 

V – JÚRI 

a)  Todas as participações que cumpram integralmente as condições estabelecidas neste Regulamento 
serão avaliadas por um júri. 

b) O júri será a equipa de Marketing da MediaMarkt.  

VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Na avaliação a efetuar, o júri terá em consideração: 
a) Cumprimento da mecânica do “HISENSE Mundial 2022”; 
b) Criatividade da frase. 

1. A decisão do júri é soberana e não admite recurso, facto esse que se considera previamente esclarecido 
junto de todos os Participantes e aceite por estes. 



 
2. Os resultados finais do “HISENSE Mundial 2022” não estão sujeitos a qualquer discussão com os restantes 

participantes. 

VII – DIVULGAÇÃO DOS PARTICIPANTES SELECIONADOS 

1. Os vencedores serão contactados via email, registado no formulário de participação, no dia 9 de 
dezembro de 2022. 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. No âmbito do “HISENSE Mundial 2022” só serão consideradas válidas e aceites as participações que 
venham a ser apresentadas em plena conformidade com o disposto no presente Regulamento. 

2. No âmbito da sua participação no “HISENSE Mundial 2022”, poderão ser recolhidas imagens e vídeos dos 
Participantes pelos colaboradores da Media Markt tendo em vista a divulgação do “HISENSE Mundial 
2022” pela Media Markt. A recolha destes dados só ocorrerá caso os Participantes consintam 
expressamente consintam nessa recolha no formulário de participação.  

3. Os Participantes devem abster-se de registar linguagem e /ou outros elementos que possam er 
considerados contrários à lei, ofensiva dos bons costumes, regras de boa educação e/ou lesivos de 
direitos de terceiros. 

4. Todos os Participantes serão responsáveis pelos dados e elementos que venham a facultar no âmbito do 
“HISENSE Mundial 2022”, comprometendo-se a não facultar conteúdos que coloquem em causa direitos 
de terceiros, nomeadamente, que se encontrem ao abrigo de propriedade intelectual, sem prévia e 
expressa aceitação dos próprios titulares de tais direitos.  

5. No âmbito do “HISENSE Mundial 2022”, a MediaMarkt não poderá ser responsabilizada por quaisquer atos 
ilícitos que venham a ser praticados pelos Participantes ou quaisquer outros intervenientes, 
nomeadamente: 
a) Vandalização do equipamento disponível para a participação (balizas e bolas); 
b) Registo de conteúdo que apele, direta ou indiretamente, ao racismo, xenofobia ou qualquer outro 

tipo de discriminação ou preconceito de qualquer natureza; 
c) Registo de conteúdo que, direta ou indiretamente, tenha carácter ofensivo, violento ou de teor 

sexual;  
d) Registo de conteúdo que, direta ou indiretamente, apela ao ódio clubístico e/ou jingoísta; 

6. A MediaMarkt reserva-se no direito de alterar o presente regulamento sem necessidade de aviso prévio, 
terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar o “HISENSE Mundial 2022”, no caso de ocorrer alguma 
atividade ilegal ou fraudulenta ou algum fator externo fora do controlo da organização e que afete o 
bom funcionamento do mesmo, casos em que os Participantes não terão direito a qualquer tipo de 
compensação. 

IX – CONDIÇOES DE EXCLUSÃO 

1. Toda e qualquer atividade, ainda que de forma tentada, que vise obter vantagens através de atos que 
não respeitem ou desvirtuem o objetivo do “HISENSE Mundial 2022” em apreço e/ou que violem o 
disposto no presente Regulamento, serão consideradas ilegais, reservando-se a MediaMarkt no direito 



 
de excluir as correspondentes participações, podendo ainda ser acionados todos os mecanismos legais 
que se considerem necessários. 

2. Não podem participar e consideram-se excluídos da participação no “HISENSE Mundial 2022”, 
funcionários MediaMarkt, bem como os seus familiares e conhecidos. 

X – PUBLICIDADE DO “HISENSE Mundial 2022” 

A publicidade afeta ao “HISENSE Mundial 2022”será realizada pelos meios que a MediaMarkt entenda por 
convenientes, obrigando-se a MediaMarkt a expor claramente todas as condições respeitantes ao mesmo. 
Contudo, tal facto não dispensa a prévia consulta e leitura do presente Regulamento por todos os Participantes e 
potencias Participantes.  

XI – DADOS PESSOAIS E DIREITOS DE IMAGEM 

1. Os dados pessoais dos Participantes que venham a ser fornecidos no âmbito da realização do “HISENSE 
Mundial 2022”, serão tratados com pleno respeito pela legislação de proteção dos dados pessoais que se 
encontre em cada momento em vigor, nomeadamente, o Regulamento (EU) nº 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados), pelo que a 
participação no “HISENSE Mundial 2022”pressupõe o pleno conhecimento e aceitação do seguinte: 
a) Os Participantes aceitam que o tratamento dos seus dados é necessário e obrigatório para efeitos de 

participação no “HISENSE Mundial 2022”, dados esses que serão inseridos num ficheiro informático 
da responsabilidade da MediaMarkt; 

b) A recolha de imagens e vídeos dos Participantes, tendo em vista a promoção do “HISENSE Mundial 
2022”, será realizada apenas se os Participantes derem o seu consentimento expresso para esse 
efeito. 

c) A MediaMarkt garante a segurança e confidencialidade do tratamento de todos os dados pessoais 
que venham a ser fornecidos pelos Participantes no âmbito do passatempo; 

d) Nos termos do disposto no artigo 13º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a MediaMarkt 
informa os titulares dos dados pessoais tratados no âmbito do passatempo do seguinte: 
i. Para o tratamento dos dados pessoais dos Participantes no âmbito do “HISENSE Mundial 

2022”, a MediaMarkt tem a necessidade de aceder e conservar os dados pessoais dos 
Participantes, sendo a entidade responsável pelo tratamento dos mesmos; 

ii. A MediaMarkt irá conservar os dados pessoais dos titulares disponibilizados no âmbito do 
“HISENSE Mundial 2022”, durante o prazo de dois meses após o fim do “HISENSE Mundial 
2022”; 

iii. Como titular dos dados pessoais, para efeitos do presente tratamento de dados, o 
Participante poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos: direito de acesso, 
retificação, eliminação e limitação do tratamento e direito de portabilidade, através de 
comunicação à MediaMarkt, à atenção do “Encarregado de Proteção de Dados”, através do 
email dpomediamarkt@mediamarkt.pt: 

iv. Pode ainda apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD). 



 
e) Os dados de identificação pessoais tratados no âmbito do “HISENSE Mundial 2022” poderão ser 

disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil ou criminal, mediante solicitação da 
autoridade judiciaria competente, nos termos da legislação aplicável. 
 

2. Caso os Participante autorize a recolha de imagens e vídeos: 
a) Declara que é titular dos direitos para exploração comercial e publicitária da sua própria imagem, não 

tendo realizado anteriormente a esta data, qualquer acto jurídico de transmissão ou oneração sobre 
esses direitos que poderiam afectar a exploração dos mesmos. 

b) Cede à Media Markt os direitos de utilizar e divulgar as fotografias e vídeos com a sua imagem que sejam 
captadas no âmbito do iniciativa “HISENSE Mundial 2022”. Esta atribuição é por tempo limitado, em 
qualquer meio de comunicação que a Media Markt considere adequado, como por exemplo no seu site 
oficial e contas oficiais em redes sociais (locais e internacionais) ou comunicados de imprensa para os 
meios de comunicação social, sem ser possível exigir qualquer indemnização monetária, ou de outro 
tipo, à Media Markt. 

c) É informado que a fotografias e vídeos serão utilizados para divulgar o “HISENSE Mundial 2022” a nível 
global, nomeadamente através das redes sociais da Media Markt por um período máximo de doze meses 
e, sem que, por esse facto, seja devida ao Participante qualquer retribuição ou compensação. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior e, para efeitos do disposto no art.º 79º do Código Civil, os 
Participantes dão ainda o seu consentimento expresso à utilização da sua imagem por parte da 
MediaMarkt. 

4. Os Participantes poderão, a qualquer momento, retirar o seu consentimento, sem comprometer a 
licitude do tratamento que já tenha sido efetuado com base no consentimento previamente dado. 

XII – ALTERAÇAO DO REGULAMENTO 

O presente Regulamento pode ser alterado, a qualquer momento, por motivos de força maior ou relacionados 
com a evolução e logística do “HISENSE Mundial 2022”, obrigando-se a MediaMarkt a proceder à divulgação das 
alterações em todos os locais onde aquele seja promovido. 

XIII – DISPOSIÇOES FINAIS 

1. A participação no “HISENSE Mundial 2022” implica a aceitação integral e sem reservas do presente 
Regulamento. 

2. Na eventualidade de se verificarem casos omissos no presente Regulamento, esses serão resolvidos pela 
MediaMarkt, sendo que das suas decisões não caberá recurso. 

 

22 de novembro de 2022 

MediaMarkt Portugal 

 


