
REGULAMENTO PASSATEMPO MIGUEL OLIVEIRA FAN CLUB 

 “Boné KTM exclusivo assinado pelo MO88” 

 

O Miguel Oliveira Fan Club, Lda., com sede na Rua da Escola Primária, nº3, 
loja Esq., Fogueteiro, 2845-156 Amora, pessoa coletiva nº 513775285, leva a 
efeito o passatempo “Boné KTM exclusivo assinado pelo MO88” na sua rede 
social Instagram, o qual obedece às condições que a seguir se indicam. 

1. Objetivo 

O objetivo do passatempo a ser realizado no Instagram do Miguel Oliveira 
Fan Club - @migueloliveirafanclub88 - é promover o Fan Club oficial do piloto 
mundial de motociclismo Miguel Oliveira. 

2. Duração do Passatempo 

O passatempo será realizado por um período de tempo de 7 dias, entre o 
lançamento do mesmo e a atribuição do vencedor, nomeadamente entre 4 de 
fevereiro e 12 de fevereiro de 2021. 

3. Destinatários do Passatempo 

3.1.O passatempo destina-se a todos os utilizadores que acedam ao 
Instagram do Miguel Oliveira Fan Club, residentes no espaço territorial 
português, e que forneçam os dados solicitados de acordo com o presente 
regulamento. 

3.2.A participação de menores de 18 anos fica sujeita a autorização assinada 
do representante legal, que deverá ser enviada através de mensagem privada 
para a página de Instagram do Miguel Oliveira Fan Club, com cópia de 
documento de identificação de ambos. Os documentos de identificação serão 
destruídos após verificação da idade do participante e validação da respetiva 
autorização. 

3.3.Não são elegíveis para participar neste passatempo colaboradores do 
Miguel Oliveira Fan Club ou de qualquer empresa diretamente relacionada 
com o passatempo. 

4. Regras de participação e de funcionamento: 



4.1.Para que a participação seja válida, será necessário que o participante 
cumpra todas as regras do presente passatempo e que a seguir se explanam. 

4.2.A participação no Passatempo consiste em efetuar um vídeo, com o 
tempo máximo de 1 minuto, e publicá-lo no perfil da pessoa a concurso (para 
o efeito, o perfil de Instagram dos participantes deverá ser ‘público’ e não 
privado), sendo que deverá ser identificada a página de Instagram do Miguel 
Oliveira Fan Club - @migueloliveirafanclub88 -, bem como marcados três 
amigos nos comentários dessa mesma publicação. O participante deverá 
também ser seguidor da supramencionada página de Instagram. Poderá 
participar as vezes que quiser, publicando vídeos diferentes e desde que 
marque pessoas diferentes e que os perfis sejam verdadeiros e ativos, seja 
do participante, seja dos amigos que identifica. 

4.3. Entende-se por perfis verdadeiros e/ou ativos, perfis estes que tenham 
identificação da pessoa e que tenham interação que não seja exclusivamente 
para participação de passatempos ou relacionado apenas com produtos e 
marcas. 

4.4. Ao fornecer todos os dados solicitados neste passatempo, o participante 
declara a sua aceitação, integral e sem reservas, dos termos e condições 
descritos no regulamento da página. 

4.5. A participação vencedora será selecionada por meio de um júri, 
constituído pela equipa de comunicação do Miguel Oliveira Fan Club e o 
próprio Miguel Oliveira, sem direito a recurso. 

4.6.As participações após as 23:59 do dia de término do passatempo não 
serão contabilizadas. 

4.7.Qualquer participação enviada por outra via que não a já pré estabelecida 
não será contabilizada. 

5. Divulgação e receção do prémio: 

5.1.A participação vencedora será anunciada numa publicação dedicada no 
Instagram do Miguel Oliveira Fan Club, entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 
2021. 

5.2.O vencedor deverá enviar os seus dados pessoais através de mensagem 
privada na página de Instagram do Miguel Oliveira Fan Club, com o seu nome 



completo, email, contacto telefónico, e morada completa para a receção do 
prémio. Caso o envio dos dados não seja efetuado num período de 10 dias 
úteis após o anúncio do vencedor, os organizadores reservam-se ao direito 
de não atribuir o prémio ao participante e invocar novo vencedor. 

5.3.O Miguel Oliveira Fan Club compromete-se a responder às mensagens 
privadas enviadas pelo vencedor, no prazo limite de 5 dias úteis. 

5.4.Será oferecido apenas 1 prémio por perfil único de Instagram, nome ou 
morada. O prémio será enviado no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da 
data de envio dos dados, por parte dos vencedores. 

5.5.O Miguel Oliveira Fan Club não poderá ser responsabilizado por 
quaisquer incidentes que ocorram após a atribuição do prémio ao 
participante. 

6. Tratamento de dados pessoais 

6.1.O Miguel Oliveira Fan Club respeita a legislação em vigor sobre proteção 
de Dados Pessoais, em particular o Regulamento (EU) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais (adiante “RGPD”). 

6.2.Os elementos solicitados no artigo 4.2 do presente Regulamento são 
obrigatórios para a participação no Passatempo. 

6.3.Os dados pessoais serão inseridos num ficheiro informático da 
responsabilidade do Miguel Oliveira Fan Club e destina-se ao processamento 
do presente passatempo, bem como futura correspondência ou contacto 
telefónico, para efeitos de marketing direto do Miguel Oliveira Fan Club. 

6.4.Caso o participante não queira receber informações sobre outras 
promoções do Miguel Oliveira Fan Club, pedimos que assim o informe por 
mensagem aquando do envio dos dados pessoais. 

6.5.O Miguel Oliveira Fan Club não cederá elementos a terceiros. 

6.6.É reconhecido a cada participante o direito de aceder, retificar, cancelar, 
ou opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais, em qualquer momento, 
devendo para o efeito dirigir-se por escrito ao Miguel Oliveira Fan Club para o 
seguinte e-mail eventos@migueloliveira44.com ou endereço: Miguel Oliveira 



Fan Club – Passatempos, Rua da Escola Primária, nº3, loja Esq., Fogueteiro, 
2845-156 Amora. 

7. Atos Ilícitos 

7.1.O Miguel Oliveira Fan Club eliminará e denunciará perante a entidade 
Instagram todos os participantes que pratiquem atos ilícitos. 

7.2.Constituem “atos ilícitos”, designadamente, os seguintes atos: 

a) Mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de 
discriminação ou preconceito de qualquer natureza; 

b) Mensagens de carácter ofensivo, violento, ou de teor sexual; 

c) Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, que possam 
desvirtuar a real natureza do Passatempo; 

d) Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos 
utilizadores da página e/ou da notoriedade e prestígio do Miguel Oliveira Fan 
Club e/ou outros direitos de propriedade industrial; 

e) Utilização da página para propósitos políticos, religiosos ou comerciais; 

f) Publicação de mensagens repetidas e não construtivas; 

g) Distúrbios de ordem pública que englobem, por exemplo, spamming, envio 
de cartas comerciais não solicitadas ou correntes por mensagens privadas ou 
públicas; apresentação de páginas ilegais, entre outros. 

8. Considerações Finais 

8.1.O Miguel Oliveira Fan Club reserva-se o direito de suspender ou alterar, a 
qualquer momento, o presente regulamento, sempre que entender 
necessário, tornando–se as alterações efetivas após a sua publicação na 
respetiva página de Instagram. 

8.2.A participação neste passatempo implica a aceitação pelos participantes 
dos termos e condições previstos no presente regulamento e a autorização 
concedida por cada participante, tendo em vista a divulgação do seu nome 
quando eleito como vencedor. 



8.3.Qualquer infração ao presente regulamento poderá levar o Miguel Oliveira 
Fan Club a não atribuir o prémio ao infrator. 

8.4.O prémio atribuído não é transmissível nem redimível em dinheiro. 

8.5.O Miguel Oliveira Fan Club não será responsável por participações não 
recebidas, não reconhecidas ou não recebidas corretamente ou 
tempestivamente. 

8.6.O Miguel Oliveira Fan Club não será responsável pela impossibilidade de 
participação na ação devido a falhas ou erros de rede, pela 
impossibilidade/dificuldade de acesso ou não disponibilidades da aplicação 
do passatempo no Instagram, nem sobre a sua compatibilidade com os 
sistemas operativos, programas informáticos utilizados para acesso à 
Internet, respetivas configurações dos terminais e/ou capacidade de acesso à 
internet dos participantes no passatempo ou utilizadores da aplicação. 

8.7.O Miguel Oliveira Fan Club não poderá ser responsabilizado por uma 
eventual interrupção do Passatempo, devido a problemas técnicos ou 
problemas que estão para além do seu controlo. 

8.8. As regras constantes do presente regulamento destinam-se a regular a 
relação entre o Miguel Oliveira Fan Club e os participantes neste 
passatempo, sem prejuízo da aplicação das regras próprias do Instagram, 
designadamente dos Termos e Condições de Utilização e da Política de 
Privacidade do mesmo, que os participantes deverão obrigatoriamente 
conhecer e que se encontram disponíveis em qualquer página do Instagram. 

8.9. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Miguel 
Oliveira Fan Club e das suas decisões não caberá recurso. 

Miguel Oliveira Fan Club, 04 de fevereiro de 2021 

  

 


