HASBRO IBERIA S.L.
BASES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “MONOPOLY VIAJAR PELO MUNDO”
HASBRO IBERIA S.L., sociedade constituída e existindo de acordo com a lei espanhola, com sede
social na C/ Andarella 1 bloque 3 piso 5º, (46950) Xirivella, Valencia, Espanha, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Madrid sob o número B96897251, organiza um passatempo /
sorteio de âmbito nacional, exclusivo para os seus clientes, maiores de idades, que realizem uma
compra de um produto da marca HASBRO, de acordo com o disposto nas condições abaixo
indicadas.
1. ACEITAÇÃO DAS BASES
As presentes bases regulam o passatempo lançado pela HASBRO IBERIA S.L, “MONOPOLY
VIAJAR PELO MUNDO”
A participação neste passatempo implica a aceitação de todos os termos e condições incluídas nas
bases para participação no concurso. Excecionalmente, e por motivos devidamente justificados, a
HASBRO IBERIA S.L. reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, as bases, bem como
as normas, os regulamentos de uso, as instruções ou avisos resultantes da aplicação. No caso de
existirem dúvidas, ou discrepâncias na interpretação das presentes bases, prevalecerá o critério
estabelecido pela HASBRO IBERIA S.L.
2. VIGÊNCIA E ÂMBITO TERRITORIAL
O presente passatempo vigorará desde o dia 15 de Setembro de 2022 e 28 de Fevereiro
inclusivamente ("Período Promocional") O Promotor reserva-se no direito de estender o período de
tempo de participação, comunicando-o antecipadamente aos seus utilizadores.
O âmbito territorial será Portugal.
3. DIREITO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Podem participar no passatempo, de acordo com as regras estabelecidas, exclusivamente todas as
pessoas singulares, maiores de 18 anos, que sejam residentes em Portugal e que tenham aceitado
as bases de dados, e cada um dos seus termos e condições.
Para poder participar no concurso, o participante deverá dar o consentimento para o uso dos seus
dados pessoais.
Em caso algum poderão participar no passatempo trabalhadores do organizador, nem terceiras
pessoas que estejam envolvidas no desenvolvimento do presente passatempo. O incumprimento
desta regra implica a perda do prémio obtido.
O participante compromete-se a fazer um uso adequado e lícito do passatempo e de todos os seus
conteúdos, em conformidade com a legislação aplicada às presentes bases, bem como pelos
princípios da boa-fé, da moral e dos bons costumes genericamente aceites na Ordem Pública.
4. MECÂNICA DA PROMOÇÃO, DOS PRÉMIOS E DA COMUNICAÇÃO DOS VENCEDORES
4.1. Mecânica
A Promoção decorrerá conforme descrito abaixo:
(i)

O Participante será obrigado a comprar o novo Monopoly Viaja Pelo Mundo.

(ii)

Dentro do novo Monopoly, o Participante encontrará um "Bilhete Dourado" indicando que
ganhou uma viagem para continuar a descobrir o mundo com a sua família.

(iii)

Se o Participante encontrar um "Bilhete Dourado" no seu novo Monopoly Viaja Pelo
Mundo, deve enviar um e-mail para monopolyviajaporlmundo@hasbro.es indicando que
encontrou um "Bilhete Dourado" e fornecendo os seus dados pessoais (nome, apelido,
data de nascimento, número de telefone, endereço postal e número de identificação)
para que a HASBRO o possa contactar. Do mesmo modo, o Participante deve anexar
uma fotografia sua com o "Bilhete Dourado" encontrado, em conformidade com as
disposições da secção 8 das presentes Regras. Este e-mail deve ser enviado durante o
período promocional indicado no ponto 3 Caso contrário, o prémio não será válido.

(iv)

Os Participantes vencedores terão um período de dois (2) dias de calendário a partir do
dia seguinte àquele em que a HASBRO os contactar para aceitarem este Regulamento e
o prémio.

(v)

Uma vez verificado o bilhete e fornecidos os dados pessoais, juntamente com qualquer
outra informação e documentação que possa ser solicitada pela HASBRO (entre outras,
uma cópia do cartão de identificação), a HASBRO fornecerá esses dados à agência
colaboradora para organizar a viagem com a agência de viagens "LOS VIAJES DE
SOFIA" de acordo com as opções escolhidas pelo Participante vencedor.

A HASBRO efectuará as verificações relevantes para assegurar que o potencial vencedor cumpra as
regras desta Promoção. Caso algum dos potenciais vencedores não cumpra algum dos prazos de
resposta acima mencionados, com as regras da Promoção, não seja contactável, ou se houver algum
erro ou omissão nos dados fornecidos pelo vencedor, impedindo a sua identificação ou contacto, o
utilizador seleccionado como potencial vencedor não adquirirá o estatuto de vencedor e não terá
direito ao prémio.
4.2. Prémio
Esta promoção oferece um total de três (3) prémios, cada um consistindo num vale de oferta com um
valor máximo de 3.000 euros por vencedor, a ser trocado por uma viagem com a agência "LOS
VIAJES DE SOFIA" (adiante designado por "Prémio"), gerida pela empresa parceira da HASBRO.
Condições do prémio:
- Este prémio pode ser resgatado até ao final do Período Promocional. No entanto, pode ser utilizado
até 31 de Dezembro de 2023.
- O Prémio pode ser utilizado exclusivamente para voos, voos + hotel e pode incluir refeições em
hotéis, sem limitação de destinos, número de pessoas ou datas dentro do ano 2023. Se o vencedor
desejar trocar o seu Prémio por uma viagem de valor superior a 3.000 euros (incluindo IVA), deve
pagar a diferença às suas próprias custas.
- O prémio deve ser trocado na agência de viagens participante na promoção, LOS VIAJES DE
SOFIA, S.L.
- Se algum dos Participantes vencedores não aceitar o Prémio em conformidade com as disposições
da secção anterior ou não cumprir os requisitos estabelecidos no Regulamento, o Prémio será
declarado nulo sem atribuição de um vencedor.
- A HASBRO assume todos os custos dos impostos relativos ao IRPF, imposto de jogo e IVA,
conforme aplicável de acordo com a lei espanhola. O vencedor será responsável por quaisquer
impostos nacionais adicionais que possam ser cobrados.
- O montante do prémio só pode ser gasto numa única viagem e não em várias. Se o montante da
viagem for inferior a 3.000 euros, o montante não utilizado não poderá ser utilizado pelo vencedor.
- Todas as despesas relacionadas com a viagem que não tenham sido expressamente contempladas
nestes termos e condições não serão incluídas. Especificamente, não estão incluídos: viagens de e
para o aeroporto do local de residência do Participante vencedor, ou no destino para o hotel ou local
de alojamento, refeições, bebidas, lembranças, gorjetas, taxas de estacionamento, atracções ou
excursões adicionais. O Prémio não inclui vistos, passaportes, vacinas ou taxas turísticas. Também
não inclui quaisquer testes de diagnóstico, tais como PCR ou testes de antigénios.

- As tarifas aéreas, seguro de viagem e assistência médica estão incluídas.
- Em caso de restrições de voo por qualquer governo, que impossibilitem o resgate do prémio, o
período de resgate será prolongado por 6 meses após a remoção da restrição.
- A HASBRO reserva-se o direito de substituir o Prémio por um prémio alternativo de valor igual ou
superior, se circunstâncias fora do controlo da HASBRO o tornarem necessário. Isto inclui, por
exemplo, um surto de COVID-19, bem como qualquer alerta sanitário que possa surgir, o que pode
levar a que um prémio tenha de ser adiado, alterado ou rearranjado. Se os prémios não puderem ser
cumpridos, a HASBRO reserva-se o direito de solicitar ao vencedor que seleccione um prémio
alternativo dentro do mesmo grupo de níveis que possa ser cumprido dentro das regras,
regulamentos ou orientações governamentais aplicáveis da COVID-19.
- O prémio não poderá ser vendido, atribuído, transferido ou trocado, nem será resgatado por
qualquer outra forma de compensação.
5. FISCALIDADE
Os prémios desta promoção estão sujeitos à Lei 35/2006 de 28 de Novembro, que aprova o Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e modifica parcialmente as Leis do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas, do Imposto sobre o Rendimento dos Não-Residentes e do
Imposto sobre a Riqueza do direito espanhol.
Assim, quando aplicável, a HASBRO fará o pagamento por conta ou fará a retenção adequada a
favor do vencedor, de acordo com os regulamentos fiscais aplicáveis, aumentando os rendimentos
dos vencedores pelo montante do prémio obtido.
O Organizador pagará o montante correspondente ao Tesouro por conta do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (IRPF), de acordo com os regulamentos deste imposto, sem
prejuízo do efeito que este tenha na declaração de imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares do vencedor. Para tal, o vencedor deve fornecer uma fotocópia do seu cartão de
identificação e fornecer todos os dados pessoais e fiscais que a HASBRO solicitar. O Prémio
constituirá um ganho de capital para o vencedor, que deverá incluí-lo na sua declaração de
rendimentos pessoais do ano em que tiver recebido o prémio. Para este fim, a HASBRO fornecerá ao
vencedor um certificado que justifica o valor do prémio e o montante retido.
O vencedor será responsável por quaisquer impostos nacionais adicionais que possam ser cobrados.
6. RESERVAS E LIMITAÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMUNICAÇÕES:
6.1. A HASBRO não é responsável pela impossibilidade de contactar o vencedor através do seu
endereço electrónico ou dos dados fornecidos para a gestão do prémio.
6.2. A HASBRO não assumirá qualquer responsabilidade por quaisquer danos e/ou prejuízos
que os Participantes possam sofrer e que (i) derivem, directa ou indirectamente, do usufruto
do Prémio ou (ii) sejam directa ou indirectamente imputáveis aos organizadores da
Promoção.
7. DADOS PESSOAIS
7.1. O vencedor autoriza e consente que os dados pessoais que voluntariamente fornecer para
resgatar o prémio sejam processados e incorporados num ficheiro para o qual a HASBRO,
juntamente com as agências responsáveis pelo processamento dos referidos dados
pessoais, os utilizará para gerir este Concurso (contacto com os vencedores e gestão da
viagem) e para tratar de qualquer questão e/ou incidente relacionado com o Concurso.

Uma vez que o prémio está sujeito a retenção na fonte do imposto sobre o rendimento das
pessoas singulares, os seus dados serão retidos por um período de 5 anos, de acordo e em
conformidade com os regulamentos fiscais aplicáveis.
7.2. Os dados pessoais fornecidos ou utilizados pelos Participantes no âmbito da Promoção
devem ser verdadeiros, actuais e exactos. O Participante garante que todos os dados
pessoais fornecidos são verdadeiros.
7.3. Os dados pessoais fornecidos serão tratados de acordo com o Regulamento Geral de
Protecção de Dados (UE) 2016/679, a Lei Orgânica 3/2018 de 5 de Dezembro sobre a
Protecção de Dados Pessoais (LOPD) e outros regulamentos de protecção de dados
aplicáveis.
7.4. Para qualquer informação adicional sobre o processamento dos seus dados pessoais, os
Participantes podem contactar a HASBRO de acordo com a Cláusula 10 abaixo.
7.5. O participante que for o vencedor autoriza expressamente a HASBRO a, se aplicável,
publicar o seu nome completo e imagem e/ou voz para fins informativos e/ou publicitários
relacionados com a divulgação da presente Promoção no website, redes sociais e em
qualquer outro meio ou apoio considerado pela HASBRO, sem que daí resulte qualquer
consideração.
8. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A FOTOGRAFIA E AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO
DA IMAGEM
8.1. O Participante que, em conformidade com as disposições da Cláusula 4 das presentes
Regras, envia a sua fotografia com o "Bilhete Dourado" (doravante "a Fotografia") à
HASBRO, disse o Participante:
(i) Atribui à HASBRO todos os direitos de qualquer natureza (em particular, mas não
limitados a, direitos de propriedade intelectual, incluindo os direitos de reprodução,
transformação, distribuição, comunicação pública e disponibilização ao público) sobre a
Fotografia, para todo o mundo, numa base exclusiva e para todo o período de protecção
desses direitos, para exploração sob qualquer forma (incluindo, mas não se limitando a,
anúncios ou actividades promocionais da HASBRO e desta Promoção) e por qualquer meio
(incluindo através da Internet em termos gerais, o website da HASBRO e as redes sociais e
blogs associados à HASBRO, televisão e imprensa).
(ii) representa e garante que é o único autor da Fotografia e que o Entrante tem os direitos
e/ou autorizações necessárias de qualquer natureza para tornar a cessão plenamente eficaz,
e compromete-se a indemnizar a HASBRO contra quaisquer danos (incluindo reclamações
de terceiros por plágio ou outra forma) se esta representação e garantia não for verdadeira.
8.2. O Participante reconhece que a cessão de direitos sobre a Fotografia acima referida é
totalmente gratuita.
8.3. A HASBRO não aceita qualquer responsabilidade por danos, qualquer que seja a sua
natureza, decorrentes do uso indevido, manipulação ou alteração por terceiros da
Fotografia, uma vez publicada ou divulgada pela HASBRO.
8.4. O Participante que tenha submetido ou visto a sua Fotografia publicada em qualquer dos
Sítios Oficiais autoriza a HASBRO a utilizar e explorar a sua imagem e nome em anúncios

ou actividades promocionais da HASBRO e nesta Promoção, que podem ser divulgados por
qualquer meio, incluindo os mencionados na secção 8.1 (i) desta cláusula.
9. ACEITAÇÃO DAS REGRAS
As pessoas participantes na Promoção devem ter aceite todas as condições e termos destas bases
legais, bem como as decisões tomadas pela HASBRO relativamente à sua aplicação e interpretação.
Caso contrário, não devem participar na Promoção.
10. COMUNICAÇÃO E CONTACTO
Para quaisquer questões ou questões sobre a Promoção, os Participantes e vencedores podem
contactar a HASBRO através do endereço electrónico consumidor@hasbro.es e/ou no endereço
Calle Andarella, 1, Bloque 3. Plta. 5ª. Apartado de Correos 72, 46950 - Xirivella – Valência- Espanha

11. LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO
Estes termos e condições da Promoção são regidos pela lei espanhola. Os participantes aceitam que
qualquer disputa que possa surgir da interpretação ou execução das regras será expressamente
submetida à jurisdição dos Tribunais e/ou Tribunais de Valência, renunciando expressamente à sua
própria jurisdição, caso exista.

