TERMOS E CONDIÇÕES PICANÇO.PT
1. Condições Gerais:
⎯ Os presentes Termos e Condições são aplicáveis a todos os Intervenientes no site
www.picanco.pt
⎯ O Participante (conforme abaixo definido na secção 2) pode participar no Picanço.pt através
da página www.picanco.pt.
⎯ Para participação no Site, o Participante terá de aceitar os presentes Termos e Condições que
se encontram disponíveis na página www.picanco.pt. e cumprir os requisitos contantes dos
mesmos.
2. Intervenientes:
• A sociedade BEM Operations Limited, registada em Tagliaferro Business Centre, Level 3,
High Street, Gaiety Lane, Sliema, Malta, com o n.º de inscrição C70387 – (doravante
designada por PROMOTORA/BETCLIC).
• Participante – Indivíduo, maior de idade, que cumpre os requisitos de participação no
Passatempo impostos pela Promotora e descritos no presente Regulamento.
3. Descrição do Passatempo:
⎯ O objetivo do Site é promover apostas entre amigos ficando a Promotora como responsável
pela determinação se as apostas são cumpridas. Os prémios são dados em Bónus até um valor
máximo de 30€ para o vencedor do desafio e de 20€ para o derrotado, mediante a avaliação
do júri da Betclic, que é soberano na sua avaliação.
⎯ Os prémios a atribuir são ilimitados durante a duração da iniciativa.
⎯ Cada utilizador pode participar as vezes que quiser durante o tempo de realização do
passatempo.
4. Mecânica da Iniciativa:
Para participarem na Iniciativa e terem a possibilidade de ganhar um Prémio, os/as Participantes
deverão cumprir, nomeadamente, os requisitos descritos nos seguintes pontos:
⎯ Serem maiores de idade.
⎯ Aceder à página www.picanco.pt de 06-04-2020 a 31-05-2020 e desafiar um ou mais amigos
para uma aposta de entre as disponíveis no site ou criar uma nova. Deve também ser
selecionado qual a consequência da aposta. O desafio é feito via Instagram ou Twitter com a
utilização da hashtag picançobetclic, a identificação da Betclic e dos amigos a desafiar.
⎯ A prova da aposta e sua consequência é feita também no instagram ou twitter através:
• Fotografia;
• Vídeo – Link do youtube ou vimeo ou ficheiro;
Um júri da Promotora analisará as participações e selecionará os vencedores premiados com base
em critérios de criatividade e originalidade.
5. Condições de Participação
⎯ Ao participar neste Passatempo, o/a Participante terá de aceitar expressamente os presentes
Termos e Condições, que se encontram disponíveis na página www.picanco.pt
⎯ A participação apenas será validada se cumprir todas as cláusulas presentes nestes Termos e
Condições.

⎯ Cada Participante poderá participar as vezes que quiser nesta Iniciativa.
⎯ Apenas poderão participar pessoas singulares, residentes em Portugal, que sejam maiores de
18 anos.
⎯ As empresas assim como quaisquer pessoas coletivas estão excluídas do Passatempo.
⎯ A Promotora reserva-se o direito de excluir da participação da Iniciativa e eliminar a respetiva
participação, os indivíduos que violarem os presentes Termos e Condições ou cuja
participação possa, de alguma forma, ser considerada fraudulenta ou ofensiva dos bons
costumes, de acordo com os critérios/perceção da Promotora, sendo tal exclusão feita sem
aviso prévio. Em caso de deteção de fraude posterior à entrega dos Prémios, a participação
poderá ser revogada mais tarde e os Prémios recuperados. O Passatempo tem início no dia 06
de abril de 2020 e termina a 31 de maio de 2020.
⎯ Está expressamente vedada a participação de trabalhadores ou colaboradores da Promotora
bem como a participação de trabalhadores/colaboradores de empresas suas filiadas ou que
com esta tenham alguma relação de grupo.
6. Prémios
⎯ Ao Participante que ganhar o desafio e em caso de prova de cumprimento do mesmo será
oferecido 30€ em Bónus, mediante a avaliação do júri da Betclic, que é soberano na sua
avaliação.
⎯ Ao Participante que perder a aposta e em caso de prova de cumprimento da consequência
será oferecido 20€ em Bónus.
⎯ A decisão sobre as melhores participações do dia e de quantos prémios oferecerá são da
exclusiva responsabilidade da promotora.
⎯ A Promotora e a Gestora não se responsabilizam pela impossibilidade de contacto com o
Participante vencedor, nomeadamente por ter fornecido um nome de conta inválido
⎯ O Prémio não pode ser trocado, substituído, devolvido nem convertido em dinheiro. A
impossibilidade de receber o Prémio ou a não-aceitação do mesmo não confere ao premiado
o direito a qualquer compensação.
⎯ Por motivos de força maior, o Prémio poderá, no decorrer do Passatempo, sofrer alterações,
não dando lugar a reembolso ou qualquer contrapartida de outra natureza ao premiado,
nomeadamente indemnização seja a que título for.
⎯ Cada utilizador só pode participar uma vez durante o período total de realização do
passatempo.
7. Responsabilidade de Utilização e Direitos
⎯ O resultado da utilização da página www.picanco.pt é da responsabilidade do utilizador,
exonerando-se a Promotora de qualquer responsabilidade por eventuais incidentes
informáticos e/ou eventos de qualquer ordem (decorrentes de fatores internos de hardware
ou software ou de causas externas, tais como falhas na rede telefónica, elétrica, natural ou
ainda de um deficitário desempenho das empresas que fornecem estes serviços) que
impeçam ou retardem o acesso à página www.picaco.pt / validação da participação.
⎯ A Promotora e a Gestora são alheias às responsabilidades que possam derivar das relações
entre os Parceiros que disponibilizam os Prémios e os beneficiários das mesmas.
⎯ A Promotora não é responsável por acidentes, problemas de saúde, nem por danos físicos,
mentais ou materiais que o Participante possa, direta ou indiretamente, causar ou vir a sofrer
aquando da utilização do Prémio.

⎯ É da responsabilidade do Participante assegurar-se de que possui as condições físicas e de
saúde necessárias para a utilização do Prémio.
⎯ A Promotora não pode ser responsabilizada por qualquer perda, roubo ou extravio dos
Prémios ou por qualquer utilização indevida dos mesmos por parte dos vencedores. Os
Prémios perdidos ou extraviados não serão substituídos.
⎯ A Betclic não se responsabiliza por qualquer dano por parte
8. Propriedade Intelectual e Cedência de Direitos de Imagem
Os participantes garantem, sob pena de exclusão, que:
⎯ As fotos e/ou vídeos que submeterem para participação no passatempo não
infringem quaisquer direitos de autor, cumprindo, nomeadamente, o disposto no
Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos no respeitante a utilização de
obras sem o consentimento do autor;
⎯ Obtiveram autorização para a utilização e divulgação da imagem das pessoas visadas
(nas fotografias, vídeos ou outros suportes) e/ou autorizam, enquanto responsáveis
pelo poder paternal, a utilização e divulgação da imagem dos menores visados nas
fotografias e vídeos (quando for o caso) no âmbito do presente passatempo e para
as finalidades definidas de acordo com os termos do presente Regulamento;
⎯ Se responsabilizam perante a Promotora pelos danos resultantes de qualquer
reclamação de terceiros por violação de direitos de personalidade ou de autor ou
quaisquer outros resultantes da sua participação e da sua utilização nos termos
estabelecidos no presente Regulamento;
Os participantes ao aceitarem participar nesta iniciativa, concedem à Promotora o direito
de divulgar e o direito de utilizar o seu nome e imagem, incluindo a fotografia e/ou vídeo
e/ou desenho e/ou frase ou trabalho manual utilizados para participar (quando for o
caso) para fins publicitários relacionados com a iniciativa, em associação com o nome da
empresa e com os produtos comercializados sob a mesma, durante o prazo máximo de
doze (12) meses, sem limite territorial, de forma gratuita e sem conferir direito a qualquer
compensação adicional.
⎯ Política de Privacidade Para participar na presente iniciativa terá de fornecer os seus dados
pessoais de identificação e contacto à Betclic, a qual é responsável pelo tratamento dos seus
dados.
⎯ O fornecimento dos dados pessoais de identificação e contacto é obrigatório para participação
no passatempo, sendo necessários para a gestão do passatempo e para estabelecer contactos
com os participantes. Caso não forneça os seus dados pessoais, a sua participação será
considerada incompleta e inválida, pelo que será excluída. Os seus dados pessoais são tratados
para efeitos de execução de contrato no que respeita à gestão da sua participação e para
efeitos dos contactos que mantemos consigo no âmbito da Iniciativa.
⎯ Os seus dados pessoais poderão ser também tratados para efeitos de publicidade e marketing
associados ao passatempo, bem como para envio de comunicações de marketing direto. No
entanto, neste caso, o tratamento depende do seu consentimento, o qual lhe será solicitado.
O seu consentimento é o fundamento jurídico para o tratamento dos dados pessoais bem
como para efeitos publicitários e de marketing.

⎯ Os dados cedidos à Betclic serão tratados informaticamente e conservados pelo prazo
necessário para as finalidades para os quais foram recolhidos. Em qualquer caso, não serão
guardados por período superior a 1 (um) ano após a atribuição de prémios, salvo se necessário
no âmbito de um processo judicial ou para cumprimento de obrigações legais.
⎯ Caso pretenda exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação,
oposição ou portabilidade dos seus dados pessoais (quando aplicável), dirija-se, por escrito, à
Betclic, através do email apoio@betclic.pt.
⎯ Pode ainda, a todo o tempo, retirar o consentimento quando tratamento estiver dependente
do mesmo, o que não comprometerá a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado.
⎯ Tem o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, quem atualmente, em
Portugal, é a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
⎯ O Promotora compromete-se a respeitar e fazer respeitar, pelos seus Colaboradores, Equipas
de operadores e suas subcontratadas, as estipulações legais relativas ao tratamento e
proteção de dados pessoais.
⎯ Os dados poderão ser transmitidos a outras empresas, quer se encontrem ou não
estabelecidas na União Europeia, para gestão da Promoção e/ou que desenvolvam atividades
de marketing direto relacionados com os produtos comercializados pela Betclic. Estas
entidades são subcontratantes da Betclic que tratarão os seus dados pessoais apenas segundo
instruções desta. Não obstante procurarmos utilizar soluções técnicas que assegurem a
segurança dos dados pessoais, a perda acidental ou a proteção contra o acesso indevido não
pode ser garantida quando estes circulem em rede, nomeadamente através da Internet.
9. Atos Ilícitos
⎯ A Promotora eliminará e denunciará todos os Participantes que pratiquem atos ilícitos,
nomeadamente:
a) Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos utilizadores da
página e/ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade
industrial.
b) Publicação de mensagens repetidas e não construtivas.
c) Spamming, envio de cartas comerciais não solicitadas ou correntes por mensagens
privadas ou públicas, apresentação de páginas ilegais, flooding, etc.
d) Recurso a expressões que incitem à violência, à intolerância, à xenofobia, ao racismo ou
a qualquer outra forma de discriminação ou prática de crimes.
e) Fins contrários à lei ou ofensivos dos bons costumes, que suponham um prejuízo para
terceiros ou que, de qualquer forma, lesem a honra, dignidade, imagem, intimidade,
ideologias, crenças religiosas ou qualquer outro direito legalmente reconhecido de
terceiros.
f) Utilização da identidade e/ou de dados pessoais de outra pessoa.
g) Envio de conteúdos de natureza sexual, que infrinjam direitos de privacidade, intimidade,
confidencialidade, propriedade intelectual, propriedade industrial ou de publicidade,
incluindo a divulgação de informação privada sobre qualquer indivíduo ou organização.
h) Criação e utilização de e-mails falsos.
⎯ No caso de incumprimento destas regras, o utilizador pode ser impedido de participar nos
passatempos por um período variável, ficando igualmente sujeito às sanções previstas na Lei
Portuguesa em matéria de direitos da personalidade e correspondente responsabilidade civil
e penal. Os dados obtidos através da página do Passatempo (www.picanco.pt) poderão ser

disponibilizados para o apuramento de responsabilidade civil e criminal, mediante mandado
da autoridade judiciária competente.
10. Considerações Finais
⎯ Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem através de
atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo do presente Passatempo serão consideradas
ilegais, reservando a Promotora o direito de anular e/ou excluir os correspondentes
Participantes.
⎯ A Promotora reserva-se o direito de alterar as datas de duração da presente Iniciativa, em
caso de força maior fora do seu controlo.
⎯ Caso ocorram acontecimentos imprevistos fora do controlo da Promotora e/ou motivos de
força maior e/ou quaisquer circunstâncias que perturbem o regular decorrer do presente
Passatempo, a Promotora reserva-se o direito de, discricionariamente, retirar, cancelar,
alterar ou de substituir o Prémio por outro de valor semelhante, sem que seja devida qualquer
compensação aos Participantes, seja a que título for, por parte da Promotora na sequência da
decisão por estas tomada. A decisão da Promotora é final e irrecorrível.
⎯ A Promotora reserva-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições, durante o
período promocional e de usufruto do Prémio, sem necessidade de aviso prévio, mediante a
publicação de novos Termos e Condições na página da Iniciativa (www.picanco.pt), passando
estes a serem válidos a partir da data da respetiva publicação.
⎯ Os casos omissos nos presentes Termos e Condições serão resolvidos pela Promotora e das
suas decisões não caberá recurso.
⎯ A participação nesta Iniciativa implica a aceitação de todas as cláusulas constantes nestes
Termos e Condições.
Lisboa 06-04-2020

