REGULAMENTO PASSATEMPO - CHEGOU A SUA VEZ
1) Os presentes termos e condições regulam o Passatempo "Chegou a sua vez”, com início a 3 de Setembro de 2019
e termo a 30 de Setembro de 2019, promovido pela HP Health Clubs Portugal SA com sede na Rua Quinta da Fonte,
Edifício Fórum, Q34, Complexo Quinta da Fonte, 2770-192 Paço de Arcos, Portugal capital social de 5.000 €,
registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único de registo e de pessoa coletiva
501213031.
2) O passatempo é apenas válido para os utilizadores que submeterem a sua partiipação no site do passatempo
aceitando para o efeito e consequentemente, todas as condições descritas neste regulamento.
O passatempo decorre online e estará disponível ao público em https://changinglives.holmesplace.com/pt/pt/
Para iniciar o jogo, o participante deve clicar no botão “Chegou a sua vez”, e registar-se, disponibilizando as
seguintes informações: Nome, Email, Foto e Frase
3) PRÉMIOS
1 ANUIDADE: o participante com a melhor frase (frase e não parágrafo) recebe 1 ano grátis num ginásio Holmes
Place.
1 SEMESTRALIDADE: o participante com a 2ª melhor frase ganha 6 meses grátis num ginásio Holmes Place.
1 TRIMESTRALIDADE: o participante com a 3ª melhor frase ganha 3 meses grátis num ginásio Holmes Place.
Cada jogador pode ganhar apenas um dos prémios.
Os prémios não podem ser revertidos em dinheiro e não são acumuláveis com qualquer outro prémio.
4) DURAÇÃO DO PASSATEMPO
O passatempo entra em vigor no dia 03 de Setembro de 2019 e termina às 23:59 horas do dia 30 de Setembro de
2019.
5) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
5.1) Só é considerado elegível para o prémio final quem reunir as seguintes condições na sua totalidade:
a) preencher todos os campos do passatempo.
b) Autorizar a Holmes Place a utilizar os dados facultados durante a participação;
c) Clicar em “ENVIAR”
5.2) Só são consideradas válidas participações de pessoas com idade superior a 16 anos residentes em Portugal
Continental.
6) SELEÇÃO DOS VENCEDORES
depois de apurada a lista de participantes que reúnam todas as condições descritas na alínea 5, um júri composto por
dois elementos da HP Health Clubs Portugal SA irá proceder à escolha da frase (frase e não parágrafo) com base em
critérios de originalidade e criatividade.
7) DIVULGAÇÃO DO NOME DOS VENCEDORES
Os nomes dos vencedores, e respetivas frases de participação, serão divulgados no dia 17 de Outubro de 2019 na
página do Facebook do Holmes Place PT.
Os vencedores serão também contactados telefonicamente para serem informados do resultado do passatempo e
combinar a data em que irão começar a usufruir do prémio. No caso de não se conseguir contactar o(s) vencedor(es)
e este(s) não reclamar(em) o prémio no prazo de 7 dias a contar da data de publicação dos nomes dos vencedores,
o prémio será atribuído ao participante que se encontrar no lugar seguinte, e assim sucessivamente até
conseguirmos premiar 3 participantes.

8) ENTREGA DO PRÉMIO FINAL
Os prémios finais serão entregues diretamente pela HP Health Clubs Portugal SA aos vencedores.
9) Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode dar origem à exclusão dos
participantes e à recusa da atribuição dos prémios finais mesmo que os nomes dos participantes já tenham sido
divulgados como sendo os premiados. Serão excluídas da participação no passatempo sem aviso prévio todas as
participações que , nomeadamente, estejam numa ou em várias das seguintes condições:
a) participação com recurso a dados pessoais falsos, imprecisos ou incompletos;
b) suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas informáticos associados
ao passatempo com o intuito de o influenciar de forma incorreta ou injusta para os outros participantes;
c) 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;
d) suspeita de participação múltipla por parte do mesmo indivíduo, ainda que com dados de registo diferentes.
10) A participação no passatempo “Chegou a sua vez” está vedada a todos os colaboradores da HP Health Clubs
Portugal SA e seus parceiros envolvidos neste passatempo.
11) A HP Health Clubs Portugal SA reserva-se o direito de alterar a qualquer momento o presente regulamento,
tornando-se as alterações efectivas após a sua publicação na páginas da Holmes Place, redes sociais usadas pela
marca, no site do passatempo ou em qualquer outro link designado e divulgado, previamente, pela HP Health
Clubs Portugal SA.
12) A HP Health Clubs Portugal SA reserva-se o direito de modificar ou suspender o passatempo, em qualquer
momento, no caso de anomalia informática ou em caso de verificação de atuações que possam indiciar a prática de
ilícitos criminais.
13) A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e a aceitação integral dos presentes termos e
condições, pelo que a HP Health Clubs Portugal SA reserva-se o direito de recusar a participação de qualquer
utilizador que os não cumpra.
14) Qualquer situação extraordinária, não prevista neste regulamento, será apreciada e decidida pela HP Health
Clubs Portugal SA.
15) O simples facto de participar no passatempo implica a aceitação pura e simples do presente Regulamento.
16) A HP Health Clubs Portugal SA reserva o direito de remover, a posteriori, todas as participações que façam
publicidade a outras marcas, produtos e/ou serviços, utilizem linguagem difamatória ou abusiva.
17) Todos os dados fornecidos pelo participante no momento da inscrição no passatempo (nome e e-mail) poderão
ser usados para fins comerciais pela HP Health Clubs Portugal SA.
18) A HP Health Clubs Portugal SA exclui qualquer responsabilidade por quaisquer incidentes que ocorram após a
atribuição dos Prémios. A HP Health Clubs Portugal SA não suportará quaisquer custos associados ao gozo do
prémio.

19) POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
1. A HP Health Clubs, Portugal, S.A. (HP), NIPC 503.640.573, com sede na Quinta da Fonte, Edifício Fórum Q34,
Piso 1, Complexo Quinta da Fonte, 2770-192 Paço de Arcos, é Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais
que lhe são cedidos pelos participantes no passatempo “Chegou a sua vez!”
2. A HP designou voluntariamente um Encarregado de Proteção de dados o qual poderá ser contactado através
do seguinte endereço de e-mail dataprotection_PT@holmesplace.com
3. O tratamento dos dados pessoais no âmbito do presente passatempo fundamenta-se no consentimento do
titular dos dados para efeitos de (i) inscrição e participação no passatempo “Chegou a sua vez!” e para efeitos de
(ii) marketing e publicidade da HP Health Clubs Portugal SA nomeadamente através do envio de sugestões de
eventos, produtos ou promoções personalizadas promovidas pela HP através de mensagens SMS e/ou e-mails.
4. O Titular dos Dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que conteúdo
comprometa a licitude do tratamento já realizado, devendo para o efeito utilizar o seguinte endereço de e-mail
info@holmesplace.pt
5. Os dados pessoais objeto de tratamento no âmbito do presente passatempo não serão transmitidos a
quaisquer entidades terceiras.
6. Os dados pessoais objeto de tratamento para efeitos de (i) inscrição e participação no passatempo em apreço
serão conservados durante o respetivo período de duração, (ii) já os dados tratados para efeitos de marketing e
publicidade serão conservados pelo período de 5 anos.
7. O titular dos dados tem, nos termos gerais, o direito de solicitar à HP o acesso, a retificação, a portabilidade
ou o apagamento dos seus dados pessoais bem como a limitação ou oposição ao tratamento, devendo utilizar o
seguinte endereço de e-mail para o efeito info@holmesplace.pt
8. O titular dos dados tem ainda o direito de apresentar reclamações junto da Autoridade de Controlo Nacional
(CNPD).
9. O titular dos dados não se encontra legal nem contratualmente obrigado a fornecer os seus dados pessoais ao
responsável pelo tratamento, inexistindo qualquer consequência para a recusa da sua cedência, sendo no então
necessário para efeitos de inscrição e participação no passatempo “Chegou a sua vez!”.

