
 

 
 

 

 

REGULAMENTO 

PASSATEMPO BEM BOM  

 

O presente Regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao Passatempo MEO e UCI Cinemas em 

que a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, 

40, 1069-300, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 

matrícula e de pessoa coletiva n.º 504615947 e o capital social de € 10.000.000,00, adiante MEO, e o UCI 

Cinemas, oferecem 20 bilhetes duplos para ver o filme “BEM BOM”, distribuídos por 10 bilhetes para o 

UCI - El Corte Inglês, em Lisboa, e 10 bilhetes para o UCI - Arrábida Shopping, no Porto.   

I. PARTICIPANTES 

− Podem candidatar-se ao Passatempo todos os clientes MEO com serviço de televisão acesso à área 

de Apps TV através da MEOBox. 

− Não são admitidas as participações de colaboradores da MEO ou do UCI Cinemas.  

II. MODO DE PARTICIPAÇÃO 

− O participante deve aceder através da MEOBox, à área de Apps TV, onde encontrará a App MEO com 

Visão, e dentro desta terá a categoria “Com Prémio” onde deverá ler o QR Code disponibilizado para 

aceder ao formulário; em seguida, o participante deve preencher o formulário com os seus dados 

pessoais e responder às três questões relacionadas com o filme e redigir uma frase criativa sobre o 

filme. 

− A participação no Passatempo pressupõe a aceitação do presente Regulamento.  

− O Passatempo decorre entre 29 de julho e 31 de agosto de 2021. 

− Cada participante apenas poderá participar uma vez. 

− São excluídas, automaticamente e sem aviso prévio, todas as participações fraudulentas (por ex.: 

com recurso à utilização de programas informáticos ou quaisquer outros artifícios técnicos – 

vulgarmente designados por hacking ou cheating – que realizem inscrições automáticas), bem 

como todas as que tentem viciar, em algum momento, as regras e o espírito do Passatempo. 

 

III. SELEÇÃO E PRÉMIO  

− Serão selecionados pela MEO os participantes com as respostas corretas às três perguntas e com as 

frases mais criativas. 

− Cada participante vencedor receberá um dos 20 bilhetes duplos para Lisboa e Porto. 

− Os vencedores aceitam a partilha dos dados com a UCI Cinemas. 

− Os bilhetes serão entregues após contacto com os vencedores, e a MEO e a UCI Cinemas não se 

responsabilizam pelo atraso na entrega do prémio devido a fatores alheios à sua vontade, nem por 

qualquer situação que possa ocorrer no decurso do Passatempo, que não lhe sejam diretamente 

imputáveis. 

 

IV. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES  

– Os vencedores serão contactados por telefone em setembro e nesse contacto será agilizada a entrega 

do prémio e pedida a devida autorização para cedência ao UCI Cinemas dos dados necessários para o 

levantamento do prémio. Os nomes dos vencedores serão divulgados na App MEO com Visão, na 

categoria “Com Prémio”.  

- Os vencedores não poderão opor-se a uma eventual utilização publicitária gratuita, dos seus nomes, 

para efeitos de publicação dos resultados do Passatempo. Ao participar no Passatempo os participantes 

dão o seu expresso consentimento para este efeito. 



 

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

- A MEO reserva-se o direito a suspender, em qualquer altura, temporária ou definitivamente, este 

Passatempo ou a modificar os termos e condições do mesmo.  

- A participação no presente Passatempo implica a cedência dos dados pessoais pelos participantes e que 

são indispensáveis. Estes dados serão tratados automaticamente pela MEO, nos termos da 

regulamentação em vigor sobre a proteção de dados, como seja o Regulamento (“UE”) 2016/67) de 27 de 

abril, aplicável desde 25 de maio de 2018 (“RGPD”), para fins de realização de todos os procedimentos 

inerentes à participação no Passatempo e receção dos prémios, incluindo a necessária verificação pela 

MEO na respetiva base de dados de gestão comercial, para efeitos do disposto em I.   

- A MEO garante aos participantes o exercício dos direitos previstos na lei, nomeadamente o direito de 

acesso aos seus dados, respetiva retificação e eliminação.  

- Os dados pessoais facultados pelos participantes serão exclusivamente tratados pela MEO para as 

finalidades referidas, de acordo com adequadas medidas técnicas, organizativas e de segurança. 

 


