
 

 

 
REGULAMENTO 

Quiz 22º Aniversário Roady 

 

1. Condições de participação 

i) Podem participar no Passatempo “Quiz 22º Aniversário Roady” todas as pessoas 

singulares, maiores de idade, residentes em Portugal Continental, que acedam ao 

passatempo através das páginas oficiais de Facebook 

(https://www.facebook.com/Roady.Centro.Auto) e Instagram 

(https://www.instagram.com/roady.centro.auto) da marca ou através do seu website 

(www.roady.pt). 

ii) Considera-se participante do Passatempo “Quiz 22º Aniversário Roady” (doravante 

apenas designado por “Quiz”) qualquer pessoa residente em Portugal Continental que 

responda a todas as questões que semanalmente serão lançadas no Quiz. 

iii) Cada participante poderá responder ao “Quiz” várias vezes, no entanto, apenas poderá 

submeter o formulário com os seus dados pessoais uma única vez (ver ponto 6 alínea i). 

iv) Não existem quaisquer critérios de avaliação uma vez que neste “Quiz” não existem 

opções de respostas corretas. 

v) Existem 2125 vales pelo que, a disponibilidade dos descontos e consequente envio 

dependerá diretamente de um limite definido para todas as lojas. 

 

2. Como participar 

i) Para participar, os participantes devem responder a um total de três questões presentes 

no “Quiz” semanal dentro do período de duração identificado no ponto 3. do presente 

regulamento. 

 

3. Duração do Passatempo “Quiz 22º Aniversário Roady” 
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i) Durante quatro semanas – de dia 22 de outubro a dia 18 de novembro – será lançado a 

cada 5ª-feira um novo conjunto de perguntas e opções de resposta que ficarão ativas até às 

23h59 da 4ª-feira seguinte. 

 

4. Exclusão 

Serão excluídos de participação do passatempo, sem aviso prévio, todas as participações 

que estejam numa ou em várias das seguintes situações: 

a) Participação com recurso a dados de registos falsos, imprecisos ou incompletos; 

b) Toda e qualquer ação ilícita ou ilegal para obter vantagem competitiva no decorrer deste 

passatempo; suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou 

programas informáticos associados ao passatempo com intuito de o influenciar de forma 

incorreta ou injusta para outros participantes; 

c) Não serão admitidas participações dos sócios, administradores ou trabalhadores do 

Promotor, bem como de todos os trabalhadores e colaboradores das empresas prestadoras 

de serviços envolvidas neste passatempo. 

d) Participação que inclua linguagem ofensiva. 

 

5. Seleção dos Vencedores 

i) Qualquer pessoa que responda às questões do “Quiz” serão consideradas vencedoras, 

porém, o prémio apenas será enviado para aqueles que submeterem o formulário presente 

no fim do “Quiz” (ponto 6. alínea i). 

 

6. Prémio 

i) Após terem sido submetidas as respostas ao “Quiz”, o participante deverá preencher e 

submeter obrigatoriamente o formulário com os respetivos dados pessoais: Nome, Email, 

Loja e NIF. Apenas assim será possível o recebimento do prémio – desconto de 15% a 

utilizar numa Revisão Oficial. 

ii) A entrega do prémio dependerá de um limite de 2125 vales de descontos definido para 

todas as loja, como mencionado no ponto 1., alínea v). 



 
 
 

3 

iii) O prémio será enviado para o endereço de email de cada vencedor. Para ser redimido 

deverá fazer-se acompanhar do Cartão de Cidadão e deslocar-se até ao Centro-auto Roady 

(localizado em Portugal) escolhido. Este desconto só poderá ser utilizado no Serviço de 

Revisão Oficial, a partir de 22 de outubro até 31 de dezembro de 2020. 

 

7. Participação 

i) A participação no passatempo implica a aceitação automática do presente regulamento, 

bem como a autorização, para efeitos publicitários do passatempo, da divulgação por 

qualquer meio de comunicação social da imagem, nome e concelho de residência, caso 

seja escolhido como vencedor. 

ii) A recolha dos dados pessoais do Participante destina-se a comunicações no âmbito da 

presente ação, assumindo a ITMP Automóvel o compromisso de privacidade e segurança 

no processamento e na manutenção de dados pessoais de cada Cliente, em conformidade 

com  a legislação em vigor. 

iii) O Participante consente a recolha e tratamento informático dos seus dados pessoais, 

autorizando que a ITMP Automóvel insira estes dados numa base de dados apropriada. 

iv) O fundamento jurídico aplicável à recolha e utilização dos dados pessoais para os fins 

indicados é o consentimento do Participante ao submeter a sua participação. 

v) O Participante pode, a qualquer momento e de forma gratuita, exercer o seu direito de 

acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de oposição ao 

tratamento dos seus dados pessoais e de portabilidade dos mesmos. Estes direitos poderão 

ser exercidos através de pedido enviado para: PROMOTORA IMTP Automóvel, SA, com 

sede no Lugar do Marrujo, Bugalhos 2384-004 ALCANENA. 

vi) O tratamento dos dados dos utilizadores poderá ser realizado por um prestador de 

serviços idóneo, contratado pela ITMP Automóvel. O referido prestador de serviços tratará 

exclusivamente os dados para as finalidades estabelecidas pela ITMP Automóvel e em 

observância das instruções por esta emitidas, cumprindo rigorosamente as normas legais 

sobre proteção de dados pessoais, segurança da informação e demais normas aplicáveis. 

vii) O período de conservação dos dados pessoais do Cliente é de 60 dias após o término 

da presente ação. 
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viii) Caso deseje fazer uma reclamação sobre a forma como os seus dados pessoais estão 

a ser processados pela ITMP Automóvel pode fazê-lo para a morada Lugar do Marrujo, 

2384-004 Bugalhos e, também, para autoridade supervisora (Comissão Nacional de 

Proteção de Dados – CNPD, Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa, Tel: 351 

213928400, Fax: +351 213976832, e-mail: geral@cnpd.pt). 

 

 

 

ix) A entidade promotora não será responsável por participações não recebidas, não 

reconhecidas ou atrasadas, sendo que as provas de envio ou de introdução dos elementos 

não são aceites como recibo. 

x) A entidade promotora não será igualmente responsável pela impossibilidade de 

participação na promoção devido a falhas ou erros de rede, nem se responsabiliza por 

registos perdidos, atrasados, mal endereçados, danificados ou não entregues. 

xi) Os dados pessoais dos participantes não serão cedidos a terceiros. 

xii) O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força 

maior relacionados com a evolução e logística da campanha. 


