
Termos e condições. 
A Aplicação usada para este Passatempo pertence à empresa Ongagement.  
O acesso e utilização desta Aplicação estão sujeitos aos seguintes termos e condições  
(“Termos e Condições”). A Ongagement poderá alterar estes termos e condições a todo o 
momento através da revisão desta publicação. O utilizador está vinculado a estas revisões e 
deverá visitar esta página periodicamente para verificar os Termos e Condições então em vigor 
e aos quais está vinculado. O acesso e navegação na Aplicação significam que aceita sem 
reservas estes Termos e Condições. Caso não concorde com estes Termos e Condições, por 
favor não utilize a Aplicação.  
 
1. O utilizador deverá assumir que, salvo indicação em contrário, todos os materiais, designs,  
texto e imagens constantes da Aplicação ou publicadas nas galerias de participações 
associadas aos passatempos são propriedade registada da Ongagement ou de terceiros que 
tenham contratado os serviços da Ongagement. A Ongagement não garante nem declara 
que, o uso pelo utilizador dos materiais constantes da Aplicação ou publicadas nas galerias de 
participações associadas aos passatempos, não viola direitos de terceiros.  
2. O utilizador apenas poderá enviar para a Aplicação conteúdos que sejam para participação  
nos passatempos, expressamente autorizando a sua divulgação.  
3. Qualquer incumprimento das condições constantes dos Termos e Condições pode dar  
origem à exclusão do utilizador. Mais ainda, serão excluídas da participação nos passatempos,  
sem aviso prévio, todas as participações que, nomeadamente, estejam numa ou em várias das  
seguintes condições:  
- Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos;  
- Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas  
informáticos associados ao passatempo com o intuito de o influenciar de forma incorrecta ou  
injusta para os outros participantes;  
- Suspeita de utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos  
(vulgarmente designados por “hacking” ou “cheating”), permitindo participações automáticas ou  
de outro tipo para aumentar a pontuação;  
- Suspeita de participação por parte do mesmo indivíduo, ainda que com dados de registo  
diferentes.  
4. A Ongagement e/ou quem contrata os serviços da Ongagement reservam-se ao direito de 
terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar os passatempos a todo o tempo, no caso de 
ocorrer alguma actividade ilegal ou fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo da 
organização, que afecte o bom funcionamento dos mesmos. Nestas circunstâncias, os 
participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação.  
5. A Ongagement e/ou quem contrata os serviços da Ongagement não poderão ser 
responsabilizados por quaisquer incidentes que ocorram após a atribuição dos prémios aos 
participantes, nem tem qualquer responsabilidade por quaisquer danos físicos sofridos pelos 
participantes aquando do gozo do prémio recebido. Não será suportado quaisquer custos 
associado ao gozo de prémios.  
6. A Ongagement e/ou quem contrata os serviços da Ongagement exclui qualquer 
responsabilidade por danos e prejuízos de toda natureza que possam dever-se à falha 
temporal de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do passatempo mediante o 
qual se participa na promoção, o defraudamento da utilidade que os utilizadores possam 
atribuir ao mesmo e, em particular, ainda que não de modo exclusivo, às falhas no acesso às 
distintas páginas e respectivas aplicações e envios de respostas de participação através da 
Internet.  
7. A Ongagement e/ou quem contrata os serviços da Ongagement não serão responsáveis 
por participações não recebidas, não reconhecidas ou atrasadas, as quais não serão tidas em 
conta para efeitos dos passatempos, o mesmo sucedendo quanto às participações que não 
cumpram os termos e condições do passatempo.  
8. Todas as formalidades constantes dos presentes Termos e Condições são absolutamente  
determinantes para a atribuição de qualquer prémio, pelo que a respectiva preterição ou  
incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes.  
9. Qualquer utilizador autoriza a Ongagement e/ou quem contrata os serviços da Ongagement 
a divulgar o seu nome para quaisquer fins de informação dos passatempos, sem que isso lhe 
dê direito a qualquer compensação. De igual forma é cedida a autorização para utilizar os 
documentos carregados no aplicativo para a finalidade que a Ongagement e/ou quem contrata 
os serviços da Ongagement pretenda.  



10. A informação da Aplicação está sujeita a alterações sem pré-aviso.  
11. A Ongagement poderá a todo o tempo descontinuar a Aplicação sem necessidade de 
qualquer notificação prévia.  
12. A utilização e navegação na Aplicação são efectuadas por conta e risco do utilizador. Na  
medida do permitido por lei, nem a Ongagement nem qualquer outra parte envolvida na 
criação,  
produção ou distribuição da Aplicação será responsável por quaisquer danos directos ou  
indirectos resultantes do seu acesso, utilização ou navegação na Aplicação ou do download de  
quaisquer materiais, dados, texto, imagens, vídeo ou áudio da Aplicação incluindo, entre  
outros, danos ou vírus que poderão afectar o seu computador ou outras pertenças, bem como  
qualquer falha ou atraso de funcionamento ou desempenho, erro, omissão, interrupção,  
eliminação, deficiência, ou avaria de linha de comunicação. O conteúdo da Aplicação é-lhe  
apresentado sem garantias de qualquer tipo, sejam expressas ou implícitas.  
13. Esta Aplicação poderá ter ligação a outros websites que não são mantidos pela 
Ongagement nem com aquele relacionado. Tais hiperligações são fornecidas aos utilizadores 
como um serviço e não são patrocinadas, apoiadas ou por qualquer outro modo dependentes 
desta Aplicação.  
14. Caso a Ongagement e/ou quem contrata os serviços da Ongagement venha 
periodicamente a permitir discussões, chats, postings, boletins informativos e semelhantes na 
Aplicação, aquela não está obrigada a supervisionar e verificar a informação transmitida e não 
assume qualquer responsabilidade ou obrigação resultante dos seus conteúdos bem como por 
qualquer erro, difamação, calúnia, omissão, falsidade, obscenidade, pornografia, blasfémia, 
perigo ou inexactidão de tal informação. O utilizador está proibido de publicar ou transmitir 
qualquer material ilegal, perigoso, calunioso, difamatório, obsceno, escandaloso, pornográfico 
ou profano ou qualquer material que possa constituir ou incentivar condutas que sejam 
consideradas ilícitos penais, originem responsabilidade civil ou de outro modo viole a lei. A  
Ongagement colaborará com quaisquer autoridades ou tribunais que solicitem ou ordenem à 
Ongagement que divulgue a identidade do utilizador que publique tais informações ou 
materiais.  
15. Todas as ofertas constantes da Aplicação são nulas sempre que proibidas por lei.  
16. Estes Termos e Condições estabelecem o completo acordo entre o utilizador e a 
Ongagement no que respeita a esta Aplicação. O utilizador reconhece que quaisquer outros 
acordos com a Ongagement sobre a Aplicação são substituídos pelo presente e deixaram de 
vigorar e produzir efeitos.  
17. A Aplicação não é patrocinada, lançada ou administrada pelo Facebook, não estando por  
qualquer modo associada a essa entidade. 
18. Todos os dados recolhidos referentes aos participantes que acedem a esta aplicação com 
passam a ser propriedade da Ongagement podendo ser cedidos aos seus clientes. 
19. Deverá notificar a Ongagement /Marca promotora deste passatempo que não deseja vir a 
receber informação futura por email. 
 
 

 

 


