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Regulamento 

“Galp no Rock in Rio Brasil” 

 

1. ENQUADRAMENTO E OBJETO 

O presente passatempo denominado “Galp Rock in Rio Brasil” (“Passatempo”) é promovido pela 
Galp Energia, S.A. (adiante designada por “Galp”). 

O Passatempo tem por objetivo premiar com um bilhete duplo os participantes que acertarem todas 
as questões sobre a Galp e o Rock in Rio e sejam titulares das stories de Instagram mais originais, 
cumprindo todos os requisitos estipulados no presente regulamento (“Regulamento”). 

 

2. DURAÇÃO 

O Passatempo iniciar-se-á a 9 de setembro 2019 e terminará a 16 de setembro 2019.  

 

3. ELEGIBILIDADE 

O Passatempo destina-se a todas as pessoas singulares, residentes em Portugal Continental, com 
idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, que tenham o perfil de Instagram público e que autorizem 
partilha por parte da Galp dos posts e stories efetuados no âmbito do Passatempo na página de 
Instagram: https://www.instagram.com/galp/ (“Instagram da Galp”), incluindo fotografias, stories 
e vídeos dos vencedores durante as viagens de ida e regresso e aquando da sua estada no Brasil e 
frequência no Rock in Rio, nas datas referidas no artigo 6.  

Não são considerados elegíveis os colaboradores e ex-colaboradores (a qualquer título), nem por 
interposta pessoa, das empresas do Grupo Galp ou de empresas que colaborem com a Galp na 
organização/gestão do presente Passatempo.  

 

4. PARTICIPAÇÃO NO PASSATEMPO 

O follow no Instagram da Galp é condição obrigatória para participar no Passatempo.  

A ação irá decorrer no Instagram da Galp e desenrolar-se-á de acordo com as seguintes fases: 

Primeira Fase – decorrerá no dia 10 de Setembro e compreenderá um conjunto de 15 (quinze) 
perguntas relacionadas com a Galp e o Rock in Rio que será publicado no Instagram da Galp, tendo 
o participante de enviar um screenshot com as suas respostas, através de mensagem privada, ao 
Instagram da Galp.  

Segunda Fase – de 11 a 12 setembro 2019, o participante deverá partilhar no seu Instagram uma 
story, explicando porque é que deve receber o prémio, com os hashtags #GalpRockinRio, 
#ATuaMúsicaANossaEnergia e #Galp e ainda, “identificar” pelo menos um amigo.  

 

5. VALIDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

A participação no Passatempo depende sempre de validação prévia pela Galp quanto à verificação 
das condições de elegibilidade. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbora.galp%2F%3Ffbclid%3DIwAR0SRIx430jvGSxTjzsRVZ0EoWPYOqTCIFO5bFGIK61D23zZSeEKzD7o0vI&h=AT2-fA-m7rJLdhoZFrlWU94ZJjFG38NlZDMWawvr2zEor50dBFetS9f5AU3Vxvp5Cx-LRETgIfXXSRoAM1P9rFI3rZmA2s3O3rTXP3OCjnFq34AKnBVP0SLXcTZ3EvzzCuiUbQ
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As participações que sejam excluídas não poderão, por esse motivo, reclamar qualquer indemnização 
à Galp. 

 

6. PRÉMIO 

O prémio consistirá num bilhete duplo (incluindo um acompanhante por vencedor) para dois dias do 
Rock in Rio, que se realizará no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, no Brasil, nas datas de 27, 28 e 
29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019. 

Serão oferecidos dois (2) bilhetes duplos, no total, incluindo viagem (ida e volta), alojamento 
(pequeno almoço incluído) e transfers (aeroporto do Rio de Janeiro-hotel-Parque Olímpico do Rio de 
Janeiro em horários a determinar pela Galp) para o vencedor e acompanhante.  

A Galp não se responsabilizará por eventuais deslocações, percursos e/ou programas turísticos que 
os vencedores possam eventualmente fazer, à exceção dos referidos no parágrafo anterior.  

A Galp comparticipará apenas as despesas referentes a deslocações e alimentação dos vencedores 
contempladas pelo Regulamento, sendo as demais suportadas exclusivamente pelos vencedores. 

Os prémios serão atribuídos aos vencedores do Passatempo para as seguintes datas: 

1. Um (1) bilhetes duplos para os dias 27 e 28 de setembro, incluindo viagem de ida de Lisboa no 
dia 26 de setembro de 2019 com destino ao Rio de Janeiro e regresso do Rio de Janeiro para Lisboa 
no dia 29 de setembro de 2019.  

2. Um (1) bilhetes duplos para os dias 5 e 6 de outubro, incluindo viagem de ida de Lisboa no dia 
4 de outubro de 2019 com destino ao Rio de Janeiro e regresso do Rio de Janeiro para Lisboa no dia 
7 de outubro de 2019. 

O prémio descrito no número anterior não poderá ser alvo de troca por outros de igual espécie ou 
valor nominal, não poderá ser transmissível a terceiros, nem alterado para outra data à escolha do 
vencedor, sendo a definição da mesma da exclusiva responsabilidade da Galp e efetuada de forma 
totalmente aleatória. 

 

7. SELEÇÃO DOS VENCEDORES E ENTREGA DO PRÉMIO 

A Galp designará como vencedores do prémio os dois participantes que acertarem todas as perguntas 
da primeira fase e forem titulares das stories mais originais. 

A avaliação e classificação das stories será efetuada por um júri constituído por elementos das equipas 
de marketing da Galp e do Rock In Rio.  

O vencedor será contactado por mensagem direta via Instagram, com a informação respeitante ao 
levantamento do prémio até ao dia 16 de setembro, através de mensagem privada do Instagram da 
Galp, onde será solicitado o e-mail do vencedor. 

 

Não será entregue mais do que um prémio por participante ainda que este tenha diferentes 
participações. 

A Galp não se responsabiliza pelo cancelamento do Passatempo. 

A Galp não se responsabiliza pela impossibilidade de entrega dos prémios devido a dados incorretos 
ou impossibilidade de contato. 
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8. COMUNICAÇÃO 

O Passatempo será veiculado através da página Instagram da Galp https://www.instagram.com/galp/ 

 

9. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais dos participantes serão tratados pelo Instagram de acordo com a respetiva Política 
de Dados disponível através de https://help.instagram.com/519522125107875. Aconselhamos a sua 
leitura antes de participar no Passatempo. 

A Galp tratará os dados pessoais dos participantes - dados de identificação e de contacto e dados 
associados às redes sociais dos participantes - para efeitos de atribuição do prémio com fundamento 
na execução do presente Regulamento. Os dados serão conservados pelo período máximo de 1 (um) 
ano após o termo do Passatempo.  

Os dados pessoais dos participantes serão facultados às empresas encarregues do desenvolvimento 
e execução do Passatempo. Estas empresas estão vinculadas à Galp por contrato escrito, apenas 
podem tratar os dados pessoais dos participantes para os fins especificamente estabelecidos e não 
estão autorizadas a tratá-los, direta ou indiretamente, para qualquer outra finalidade, em proveito 
próprio ou de terceiro. 

Os dados de identificação e contacto dos vencedores do Passatempo serão comunicados a terceiros, 
para efeitos de marcação da viagem. 

O participante tem o direito de: i) solicitar e receber informações pertinentes a respeito do tratamento 
de dados pessoais efetuado pela Galp; ii) solicitar o acesso aos seus dados pessoais, designadamente, 
obter a confirmação de que os seus dados pessoais são objeto de tratamento; iii) retificar, apagar ou 
restringir o tratamento dos dados pessoais por parte da Galp. Tem igualmente o direito de apresentar 
queixa junto da autoridade de controlo competente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados – 
CNPD, se considerar que o tratamento realizado aos dados pessoais viola os seus direitos e/ou as leis 
de proteção de dados aplicáveis.  

O participante poderá, a qualquer momento, por escrito:  

i. Exercer os direitos consagrados na Lei de Proteção de Dados Pessoais e demais legislações 
aplicáveis através do endereço de email data.privacy@galp.com;  

ii. Contatar o encarregado de proteção de dados do Grupo Galp para quaisquer questões 
relacionadas com a proteção e privacidade dos seus dados pessoais através do endereço 
de email dpo@galp.com. 

 

10. APOIO AO PARTICIPANTE 

A Galp disponibiliza o email socialmkt@galp.com para esclarecimento de dúvidas sobre o presente 
Regulamento e o funcionamento do Passatempo ou para obter mais informações. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbora.galp%2F%3Ffbclid%3DIwAR0SRIx430jvGSxTjzsRVZ0EoWPYOqTCIFO5bFGIK61D23zZSeEKzD7o0vI&h=AT2-fA-m7rJLdhoZFrlWU94ZJjFG38NlZDMWawvr2zEor50dBFetS9f5AU3Vxvp5Cx-LRETgIfXXSRoAM1P9rFI3rZmA2s3O3rTXP3OCjnFq34AKnBVP0SLXcTZ3EvzzCuiUbQ
https://help.instagram.com/519522125107875
mailto:data.privacy@galp.com
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Se, durante o período de vigência do Passatempo, ocorrer algum facto que se encontre fora do 
controle da Galp e que afete o bom funcionamento do Passatempo, a Galp reserva-se o direito de 
alterar, interromper ou cancelar a mesma, dando informação sobre esse facto na página 
https://www.instagram.com/galp/ e não podendo ser responsabilizada por eventuais danos daí 
decorrentes. 

Os casos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos pela Galp por disposição que esta 
criaria se tivesse que regular o caso no contexto do presente Regulamento, reservando-se o direito 
de efetuar qualquer modificação na realização desta promoção e prolongá-la ou suspendê-la sem 
qualquer aviso prévio. 

A Galp reserva-se o direito de excluir do Passatempo os participantes que deliberadamente se 
registem com dados falsos, tentem viciar em algum momento as regras e o espírito do Passatempo 
ou realizem alguma tentativa de fraude eletrónica, bem como proceder judicialmente contra os 
mesmos. 

As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes e 
poderão ser objeto de ação judicial. A Galp reserva-se a faculdade de adotar as medidas que resultem 
oportunas para evitar qualquer conduta da qual a Galp suspeite que tenha por finalidade ou efeito 
qualquer tentativa de atuar de maneira fraudulenta em relação à presente promoção ou em 
incumprimento das suas normas ou bem em prejuízo dos outros participantes. 

A Galp reserva-se ainda o direito de eliminar e censurar quaisquer participações que contenham 
conteúdos ofensivos e/ou contrários ao objeto do Passatempo. Estas participações serão 
automaticamente excluídas. 

A Galp não será responsável por qualquer erro humano ou técnico, que possa ocorrer durante o 
processo do Passatempo e o período em que a mesma esteja ativa. 

O presente Passatempo é da exclusiva responsabilidade da Galp. 

 

12. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Caso as partes não cheguem a acordo relativamente a qualquer litígio emergente da interpretação 
ou execução do presente Regulamento, o litígio será submetido aos tribunais do foro da Comarca de 
Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

13. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES 

Todos os participantes no Passatempo aceitam implicitamente os termos e condições estabelecidos 
no presente Regulamento. 

Data de atualização do Regulamento: 30 de agosto de 2019 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbora.galp%2F%3Ffbclid%3DIwAR0SRIx430jvGSxTjzsRVZ0EoWPYOqTCIFO5bFGIK61D23zZSeEKzD7o0vI&h=AT2-fA-m7rJLdhoZFrlWU94ZJjFG38NlZDMWawvr2zEor50dBFetS9f5AU3Vxvp5Cx-LRETgIfXXSRoAM1P9rFI3rZmA2s3O3rTXP3OCjnFq34AKnBVP0SLXcTZ3EvzzCuiUbQ

