
BASES LEGAIS CONCURSO DE

DESENHO 



Eurostars Hotel Company, com domicílio em C/ Mallorca, 351, 08013 de Barcelona, convoca a primeira edição do Concurso de

desenho infantil “Pintando o Natal” com o tema da celebração do Natal. O concurso é gratuito sem obrigação de compra, de

acordo com as modalidades descritas nestas Bases.



1. Participantes

Poderá participar qualquer pessoa de qualquer território ou país, sem distinção por motivos de raça, género, idioma ou

religião.

 Os desenhos deverão ser realizados por crianças com idades compreendidas entre 1 e 12 anos (no momento do concurso).

Os desenhos deverão ser realizados dentro do modelo criado para este concurso (o qual se encontrará nos nossos hotéis do

Eurostars Hotel Company e na própria página web do concurso). Não existe restrição para o número de desenhos

participantes. Cada criança poderá inserir os desenhos que desejar.

Cada desenho deverá incluir o título, o nome da criança e a sua idade. Para poder colocá-lo na página web do concurso

também será necessário o nome, apelidos, correio eletrónico do pai/mãe/ ou tutor legal e o título da ilustração.

2. Técnica e realização do desenho

A técnica do desenho é livre. Não serão aceites cópias de desenhos, marcas, logótipos e materiais com copyright.



Usar o modelo oficial do concurso e desenhar dentro da bola aquilo que mais gostar do Natal.

Tirar uma foto da gravura onde se veja perfeitamente o desenho.

Aceder à página web: www.pintandolanavidad.com e subir a fotografia do desenho preenchendo os campos com a

informação correspondente.

3. Apresentação do desenho para o concurso

Para formalizar a participação no concurso deverá:

 Com a publicação do desenho na página web www.pintandolanavidad.com estará a aceitar as bases legais deste concurso.

 Ao formalizar o registo e a aceitação das presentes bases, autoriza-se a publicação de nomes e apelidos na página web do

concurso e nas redes sociais do Eurostars Hotels, no caso de ser vencedor de algum prémio, sem necessidade de receber

confirmação prévia.

http://www.pintandolanavidad.com/
http://www.pintandolanavidad.com/


Categoria do prémio até 6 anos: A ilustração mais criativa que melhor transmite o espírito natalício ganhará uma estadia para quatro

pessoas, incluindo o pequeno-almoço, num hotel Eurostars para toda a família. O Primeiro Prémio será escolhido por um painel

interno.

Categoria do prémio entre 7 e 12 anos: A ilustração mais criativa que melhor transmite o espírito natalício ganhará uma estadia para

quatro pessoas, incluindo pequeno-almoço, num hotel Eurostars para toda a família. O Primeiro Prémio será escolhido por um painel

interno.

Prémio Especial de Votação do Público: A ilustração que obtiver mais votos será a vencedora de uma estadia de duas noites para quatro

pessoas, com pequeno-almoço incluído, num hotel Eurostars para toda a família.

4. Período do concurso

A ação decorrerá de 5 de dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023. Durante os dias posteriores, será realizada a seleção e

comunicação do/a vencedor/a.

5. Prémios



6. Direitos de imagem e propriedade intelectual

Para os efeitos previstos na Lei Orgânica 1/1982, de 5 de maio, de Proteção Civil do Direito à Honra, Intimidade Pessoal e Familiar e

à própria imagem, estabelece-se que a participação no concurso implica:

 Tendo em conta a menoridade dos autores dos desenhos, os participantes no concurso, que sejam vencedores ou não, manifestam

que (i) os desenhos apresentados são originais e que os conceitos e/ou elaborações criativas que os compõem não foram realizados

por terceiros não participantes no concurso e (ii) não infringem os direitos de terceiros. No caso de algum terceiro reclamar os

direitos de autor sobre algum dos desenhos apresentados pelos participantes no concurso, o Eurostars Hotel Company ficará

exonerada de toda a responsabilidade.

Os participantes, que sejam os vencedores ou não, autorizam o Eurostars Hotel Company a difundir os desenhos e utilizar os dados

fornecidos juntamente com o desenho, em qualquer atividade publicitária e/ou promocional que esteja relacionada com o Concurso

de Desenho ou atividades afins, sem que as referidas atividades lhes confiram qualquer direito de remuneração ou benefício com

exceção da entrega do prémio ganho, consoante o caso, conforme estas Bases.

Todos os participantes, que sejam os vencedores ou não e que coloquem desenhos nas redes sociais, autorizam o Eurostars Hotel

Company a publicar nos meios que considere oportuno todos os desenhos cedidos.



Os participantes cedem ao Eurostars Hotel Company com caráter exclusivo e sem limitações de nenhum tipo, todos os direitos

de propriedade intelectual e industrial para o uso, reprodução e exploração dos desenhos vencedores ou não do concurso.

Como consequência da cessão dos direitos de exploração, corresponde ao Eurostars Hotel Company o exercício exclusivo dos

direitos de reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação através de qualquer meio dos desenhos

vencedores do concurso. A cessão de direitos indicada é realizada sem limite geográfico e sem limite de tempo.

 Eurostars Hotel Company reserva-se todos os direitos de propriedade e uso dos desenhos premiados.

 As cessões anteriores são entendidas como gratuitas.

 O Eurostars Hotel Company reserva-se o direito de não publicar qualquer desenho cujo conteúdo não esteja relacionado com

a promoção ou qualquer desenho cuja autoria se suspeite de não ser a da criança registada.



7. Proteção de Dados Pessoais

Em conformidade com o disposto no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de

2016, no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e na Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, relativa à Proteção de Dados

Pessoais e Garantia dos Direitos Digitais, informamos que o Responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos participantes é a

EUROSTARS HOTELS COMPANY S.L, com domicílio social em C/ Mallorca, 351, 08013, Barcelona, como organizadora do concurso de

desenho Pintando o Natal 2022.

As finalidades do tratamento são as seguintes:

(i) A gestão da participação no concurso de acordo com o previsto nas Bases, assim como a atribuição dos prémios obtidos.

(ii) A reprodução e exploração para fins publicitários e não lucrativos dos desenhos obtidos durante o concurso.

A base legitimadora para o tratamento dos dados pessoais é o consentimento dado pelo interessado para participar no presente

concurso de desenho. As categorias dos dados pessoais a tratar serão os dados de identificação (nome, apelido, idade) e os dados de

contacto (endereço eletrónico da mãe/pai ou do tutor legal).



Os destinatários dos dados pessoais tratados no âmbito da presente atividade serão a EUROSTARS HOTELS S.L., assim como as

restantes empresas do Grupo HOTUSA. Não está prevista a realização de transferências internacionais de dados pessoais

excetuando para fins de armazenamento, sempre para entidades que tenham demonstrado que cumprem o nível de proteção e

garantias, de acordo com os parâmetros e requisitos estabelecidos nos regulamentos de proteção de dados em vigor ou quando

existe autorização legal para efetuar a transferência internacional.

Os dados pessoais das pessoas participantes no concurso serão conservados até ao fim da finalidade para a qual foram recolhidos e

até que tenha expirado o prazo de prescrição para a apresentação de qualquer ação civil, penal ou administrativa relacionada com

a mesma.

Pode contactar o Responsável, assim como exercer os seus direitos de acesso, retificação, supressão, portabilidade dos dados,

limitação, oposição e revogação do consentimento no endereço postal do Responsável, ou enviando um correio eletrónico para

dpo@grupohotusa.com. Têm o direito de apresentar uma reclamação ante a Agencia Española de Protección de Datos, no caso de o

considerarem pertinente.

Pode consultar mais informação na nossa política de privacidade incorporada na nossa página web:

https://www.eurostarshotels.com/proteccion-de datos.html



Modificar o conteúdo destas bases legais, sempre que concorra justa causa, devendo comunicar as novas bases legais com

suficiente antecedência.

Encurtar, prorrogar, modificar ou cancelar a promoção, devendo existir justa causa alheia ao Eurostars Hotel Company, e de

natureza externa.

Excluir os participantes que não cumprirem as condições estabelecidas na terceira destas bases legais.

8. Regime legal e restrições

O Eurostars Hotel Company reserva-se o direito de:

As seguintes atitudes e comportamentos dos candidatos, durante a sua participação no programa, são proibidos: (1) ameaça à

proteção das crianças, jovens ou mulheres; (2) invadir ou danificar a privacidade de terceiros; (3) induzir, incitar ou encorajar

qualquer tipo de ato criminoso, ofensivo e/ou violento em qualquer uma das suas formas; (4) incluindo mensagens violentas ou

pornográficas; (5) possuir um vírus ou outros códigos informáticos, arquivos ou programas de computador projetados para

interromper, destruir ou limitar a operação de qualquer software, hardware ou sistema de telecomunicações.



O Eurostars Hotel Company não responderá pelos casos de força maior que possam impedir o vencedor de desfrutar total ou

parcialmente do prémio.

O Eurostars Hotel Company ficará isento de qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos que possam suceder durante o

desfrute do prémio.

O Eurostars Hotel Company reserva-se o direito de eliminar do Concurso por causa justificada qualquer utilizador que defraude,

altere ou inutilize o bom funcionamento e o decurso normal e regulamentar do mesmo.




