Qual é Qual
Regras do jogo
O jogo Qual é Qual é muito simples de ser jogado. Apenas é necessário um dispositivo
com acesso à internet onde o ecrã seja tátil ou, caso contrário, que disponha de um
rato ou similar para conseguir virar as diversas cartas que são apresentadas. A
resolução mínima exigida para o ecrã é de 640x480px.
Existem 24 cartas de animais diferentes e o seu respetivo esqueleto. Aleatoriamente
são colocadas a jogo 6 cartas onde a finalidade do jogo é descobrir, no mais curto
espaço de tempo, as restantes 6 cartas que correspondem ao esqueleto de cada
animal que lá aparece.
Todos os dias serão atribuídas 5 entradas, um bilhete por jogador, às melhores
pontuações desse dia. Em caso de empate nos segundos conseguidos prevalece o
jogador que se classificou mais cedo.
Todos os meses é atribuída uma entrada dupla à melhor pontuação desse mês e pela
mesma lógica ao jogador que a conseguiu mais cedo, no caso de haver algum empate
nos tempos obtidos.
A validade do prémio ganho é de 6 meses a contar da data de jogo.
Cada jogador só tem direito a 2 entradas de 6 em 6 meses. As entradas são pessoais
e intransmissíveis. O levantamento das entradas terá que ser feito pelo próprio e com
um documento de identificação válido.
O Zoo da Maia reserva-se ao direito de não disponibilizar bilhetes caso todos os
critérios não sejam cumpridos ou que se verifique alguma tentativa de fraude na
obtenção dos mesmos.

Política de Privacidade
Freguesia Cidade da Maia, com sede fiscal em Avenida Dom Manuel II, 1573 –
Vermoim 4470-334 Maia (adiante designada por “Zoo da Maia”, da qual é
titular) cumpre as exigências estabelecidas na Lei 67/ 98 – Lei da proteção de
Dados Pessoais, sobre Proteção de Dados de Carácter Pessoal (adiante
designado por “CNPD”) e a sua norma de desenvolvimento e mediante a
presente política de privacidade (adiante designada por “Política de
Privacidade”) deseja informá-lo acerca da política de proteção de dados de
carácter pessoal do seu site www.qualequal.com (adiante designado por “Site
Oficial”) para que decida, de forma livre e voluntária, se pretende facultar ao
Zoo da Maia os dados pessoais que possamos solicitar-lhe ou que possamos
obter de si através do seu acesso e uso do Site na internet jogando o Qual é
Qual no link referido anteriormente. Os seus dados pessoas serão tratados de
acordo com o disposto na referida norma.
1. Tratamento de dados pessoais e finalidade desse tratamento
Informamo-lo que os dados que faculte mediante o preenchimento do
formulário, em caso de prémio, passarão a constar de um ou vários ficheiros,
devidamente registados na Comissão Nacional de Proteção de Dados, adiante
designada por CNPD, cuja propriedade e responsabilidade corresponde
Freguesia Cidade da Maia.
Ao aceitar a presente Política de Privacidade, aceita o conteúdo da mesma e
outorga o seu expresso consentimento ao tratamento de dados pessoais que
facultou com o propósito de poder prestar-lhe e oferecer os nossos serviços.
Os seus dados serão tratados para a obtenção, entre outros, dos seguintes
propósitos: a elaboração de estatísticas, a gestão de entradas e saídas dos
registos de utilizadores; a organização de serviços e eventos; a gestão de
pedidos e solicitações; o envio de boletins ou revistas; a comercialização de
produtos ou serviços; a personalização de posteriores compras e navegação;
assim como para o envio de comunicações comerciais, incluídas as
eletrónicas, sobre ofertas e serviços relacionados com o Zoo da Maia, tanto
dos produtos próprios vinculados à entidade, como dos comercializados por
terceiros com os quais se colabore, incluindo o Zoo da Maia e a Freguesia
Cidade da Maia.
Autoriza e outorga o seu expresso consentimento ao Zoo da Maia para o
tratamento dos seus dados pessoais para os propósitos referidos. Tais dados
serão aqueles que faculte ou aqueles que possam ser recolhidos através de
formulários, processos de contratação e/ou através de qualquer outro meio. O
Zoo da Maia não solicita dados especialmente protegidos dos utilizadores,
sendo estes entendidos, de acordo com a CNPD, como dados relacionados
com a origem étnica, crenças religiosas, antecedentes penais, saúde física ou
mental ou orientação sexual.
Todos os campos que aparecem nos formulários do Zoo da Maia serão de
preenchimento obrigatório, de tal modo que a omissão de algum deles poderá

implicar a impossibilidade de atendermos à sua solicitação, exceto nos casos
em que no próprio formulário haja dados de preenchimento voluntário.
Declara que a informação e os dados que nos facultou são exatos e
verdadeiros, reservando-se o Zoo da Maia o direito de excluir dos seus
serviços os utilizadores que tenham facultado dados falsos, sem prejuízo de
que possam ser empreendidas ações legais. Será o único responsável das
manifestações falsas ou imprecisas que realize e dos prejuízos que isso possa
provocar ao Zoo da Maia ou a terceiros.
Os dados pessoais serão tratados com o nível de proteção legalmente exigido
para evitar que se dê qualquer perda, alteração, tratamento ou acesso não
autorizado.
Se através de algum formulário nos facultar dados de carácter pessoal de
outras pessoas, advertimo-lo que deverá fazê-lo apenas com o seu
consentimento e tê-los informado, previamente, do conteúdos desta Política de
Privacidade.
2. Menores de idade
O Zoo da Maia não recolherá, nem tratará dados pessoais de menores de treze
(13) anos sem o consentimento prévio dos pais ou dos responsáveis pelo
menor.
Não obstante o anterior, devido ao seu conteúdo, o Site Oficial pode ser
atraente para ditos menores. Nesse sentido, o Zoo da Maia incentiva os pais a
supervisionarem as atividades eletrónicas dos seus filhos, por exemplo, através
das ferramentas de controlo parental que proporcionam ditos serviços
eletrónicos e fabricantes de software, e que ajudam a proporcionar um
ambiente eletrónico seguro para os menores de idade. Ditas ferramentas
também podem evitar que os menores de treze (13) anos comuniquem por via
eletrónica os seus nomes, moradas e demais dados pessoais sem o
consentimento dos seus pais.
O Zoo da Maia reserva-se o direito de verificar, pelos meios que considere
mais adequados, a idade real de qualquer utilizador que tenha divulgado dados
pelo Site Oficial. Caso haja a suspeita de que um utilizador com menos de
treze (13) anos tenha divulgado dados no Site Oficial e que tenha falsificado os
dados exigidos para o seu acesso, o Zoo da Maia poderá impedir o referido
utilizador de ter acesso aos serviços oferecidos e procederá ao seu
cancelamento e eliminação. No entanto, e tendo em conta ser extremamente
complicado determinar a idade real das pessoas que divulgam dados no seu
Site Oficial, se descobrir que um dos seus filhos tratou de efetuar a referida
divulgação, contacte o Zoo da Maia através do seguinte endereço de correio
eletrónico marketing@zoodamaia.pt
3. Direitos CNPD
Poderá exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição nos
termos indicados na norma de proteção de dados, contactando o Zoo da Maia

através
do
seguinte
endereço
de
correio
eletrónico: marketing@zoodamaia.pt ou
por
correio
postal
no
endereço: Avenida Dom Manuel II, 1573 – Vermoim 4470-334 Maia.
Finalmente, informamo-lo de que o Zoo da Maia poderá proceder
unilateralmente à sua baixa como inscrito na nossa base de dados no caso de
não receber nenhuma confirmação de receção dos e-mails eletrónicos
remetidos pelo Zoo da Maia. Em caso de isto suceder, os seus dados serão
cancelados de acordo com o disposto na lei que pode ser consultada na
CNPD.
4. Medidas de segurança
A Freguesia Cidade da Maia mantém os níveis de segurança de proteção de
dados pessoais conforme a CNPD, de 21 de Dezembro, pelo qual se aprova o
Regulamento de desenvolvimento da CNPD, e empregou todos os meios
técnicos ao seu alcance para evitar o extravio, má utilização, alteração, acesso
não autorizado e roubo dos dados que o utilizador faculte através do Site
Oficial, sem prejuízo de informá-lo que as medidas de segurança na internet
não são inexpugnáveis.
A Freguesia Cidade da Maia compromete-se a cumprir com o dever de segredo
e confidencialidade em relação aos dados pessoais dos utilizadores.
5. Qualidade dos dados
Compromete-se a comunicar à Freguesia Cidade da Maia qualquer alteração
dos seus dados de carácter pessoal, para que os mesmos se encontrem
constantemente atualizados e não contenham erros.
6. Alterações
A Freguesia Cidade da Maia reserva-se o direito de rever a sua Política de
Privacidade no momento em que considere oportuno. Por este motivo,
pedimos-lhe que comprove de forma regular esta declaração de privacidade de
modo a ler a versão mais recente da Política de Privacidade do Zoo da Maia.
Em nenhum caso, qualquer alteração na presente Política de Privacidade
afetará, por si mesma, a opção que tenha tomado no que diz respeito ao modo
como o Zoo da Maia pode utilizar os seus dados.
7. Cookies e Arquivos de Registo
Pode consultar a política de cookies do Site Oficial
URL: http://www.zoodamaia.pt/pt/politica-de-cookies

no

seguinte

8. Divulgação de dados
O Zoo da Maia compromete-se em não divulgar os dados recolhidos a
terceiros.

9. Responsabilidade
Obriga-se a manter o Zoo da Maia isento face a qualquer reclamação que
possa ser interposta contra este (em especial no caso da abertura de algum
tipo de expediente por parte da Agência Portuguesa de Proteção de Dados) por
incumprimento da sua parte das obrigações reunidas na presente Política,
assim como na legislação vigente em cada momento em matéria de proteção
de dados de carácter pessoal e aceita satisfazer a quantia a que, sob o
conceito de sanção, multa, indemnização, danos, prejuízos e juros possa ser
condenado o Zoo da Maia, incluindo honorários de advogados, com motivo do
referido incumprimento.

“Entradas diárias no Zoo da Maia”
A participação neste jogo implica a aceitação e o cumprimento das seguintes
bases legais:
1.- EMPRESA ORGANIZADORA E OBJECTO
1.1 Freguesia Cidade da Maia, com sede fiscal em Avenida Dom Manuel II,
1573 – Vermoim 4470-334 Maia designado: “a organização” organizou o
presente jogo: “Entradas diárias no Zoo da Maia” (denominado “o jogo”)
O Zoo da Maia é uma organização dependente do Freguesia Cidade da Maia
com sede em Rua da Estação, sn, 4470-184 Maia, Portugal e número fiscal:
510 833 039 (adiante designado: “Zoo da Maia”).
1.2 O objetivo do jogo desenvolvido pelo Zoo da Maia é apurar os 5 melhores
tempos de cada dia no jogo Qual é Qual e premiar os utilizadores que
preencham corretamente o formulário de registo alojado no site
www.qualequal.pt.
1.3 O jogo rege-se pelas presentes regras particulares acessíveis no
site www.zoodamaia.pt. O simples facto da participação por qualquer pessoa
física implica a aceitação incondicional destas regras.
1.4 Toda a informação relativa ao jogo (condições e bases legais, instruções e
mecânica do jogo, organizadores, prémios, calendário) poderá ser consultada
num espaço da publicidade destinada à consulta das presentes bases legais.
2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
2.1 Poderá participar no jogo qualquer pessoa física, e cujos dados devem ser
fornecidos preenchendo o formulário criado especificamente para este jogo, e
que se pode aceder através da conclusão do mesmo em menos de 30
segundos.
2.2
Para
participarem,
os
concorrentes
deverão
site “www.qualequal.pt” e seguir os seguintes passos:

entrar

no

1. Entrar no site “www.qualequal.pt”,
2. Ler e seguir os passos,
3. Em caso de vitória, preencher o formulário com os dados pessoais:
nome, correio eletrónico e cidade,
4. Ler e aceitar as bases legais e a proteção de dados,
5. Enviar os dados.
2.3 Para efeitos de atribuição de prémio só são considerados válidos os
formulários de registo que tenham sido preenchidos pelos participantes em
todos os campos obrigatórias de forma verdadeira, completa e atual. Não serão
admitidos dados inexatos ou aquelas inscrições fora do prazo estabelecido
para o concurso

2.4 Os participantes que não cumpram todos os requisitos indicados nas
presentes bases legais do concurso não terão direito a qualquer prémio.
2.5 A inscrição através do jogo deve ser realizada pessoalmente pelo
interessado em participar no mesmo, em caso algum serão aceites inscrições
realizadas através de terceiros.
2.6 A participação no jogo é gratuita.
3.- CALENDÁRIO E ÂMBITO TERRITORIAL DO JOGO
O jogo não tem qualquer tipo de restrição de âmbito geográfico, e entra em
vigor desde as 00:00 (GMT +1) horas horário peninsular português do dia 15
de fevereiro de 2017 até às 23:59 horas horário peninsular português do dia 31
de dezembro de 2017.
4.- MECÂNICA DO JOGO
4.1 Para participar no jogo, o concorrente deve entrar no site
“www.qualequal.pt”, tentar completar o jogo em menos de 30 segundos e, caso
consiga, preencher o formulário de inscrição de forma verdadeira, atual e
completa.
4.2 Para concorrer não é requisito ser seguidor do perfil oficial do Zoo da Maia
no Facebook.
4.4 Entre todos os participantes, com sucesso, no jogo serão atribuídas cinco
(5) entradas, individuais, no Zoo da Maia até um máximo de duas entradas por
pessoa. As entradas não são passíveis de ser transmitidas a terceiros e terão
que ser usufruídas em dias diferentes não podendo o mesmo titular levantar
dois (2) bilhetes no mesmo dia.
4.5 A atribuição dos prémios será realizada, pela classificação no Top 5 de
cada dia.

5.- VENCEDORES
5.1 No final de cada dia serão enviados para o e-mail dos 5 jogadores que
permanecem no top 5 desse mesmo dia.
5.2 O Zoo da Maia comunicará ao vencedor o resultado do sorteio, a forma e
data de levantamento do prémio ganho, via correio eletrónico para o correio
eletrónico indicado no formulário de registo, tendo este um prazo de seis (6)
meses para reclamar o prémio.
5.3 O vencedor pode renunciar ao prémio ganho, mas em caso algum será
substituído por uma quantidade monetária.

6.- PROPIEDADE INTELECTUAL
6.1 Os participantes do jogo cedem gratuitamente ao Zoo da Maia qualquer tipo
de direitos que lhes possam corresponder relativamente aos conteúdos
apresentado ao jogo na página www.qualequal.pt.
7.- RESERVAS E LIMITAÇÕES
7.1 O Zoo da Maia reserva-se ao direito de adiar, anular, modificar as regras,
repetir ou dar por terminado os prémios em qualquer momento, caso ocorram
circunstâncias excecionais, comunicando ditas circunstâncias de maneira que
se evite qualquer prejuízo para os participantes no jogo.
7.2 A não observação de alguma das bases legais aqui detalhadas permite à
organização do jogo, à sua inteira descrição e em qualquer momento,
desqualificar o jogador; ainda assim, a organização reserva-se à faculdade
exclusiva de negar o direito a concorrer aos jogadores, caso considerem que
as condições aqui expostas foram infringidas.
7.3 Em caso de a organização ter uma suspeita razoável de que um
concorrente tenha cometido fraude, manipulação ou tenha sido desonesto ou
não cumprisse os requisitos para concorrer, poderá negar a entrega do prémio
que corresponde a desqualificar o jogador.
7.4 Em caso de erro, mal-entendido ou conflito em relação ao funcionamento
de qualquer parte do jogo, ou também em relação à atuação dos jogadores, a
decisão que tome a organização será conclusiva e definitiva.
7.5 A organização reserva-se à faculdade de tomar as decisões necessárias
para o normal desenvolvimento deste jogo, aceitando-as expressamente cada
um dos jogadores.
7.6 A organização não será em caso algum responsável dos incumprimentos
ou infrações de algum tipo relacionadas com este jogo, e isenta-se de qualquer
tipo de responsabilidade em caso de perda sofrida pelos concorrentes em
relação aos prémios e demais aspetos deste concurso.
7.7 Da mesma forma, a organização não terá nenhuma responsabilidade sobre
o concorrente derivado de qualquer dano ou prejuízo produzido durante o
tempo de desfrute do prémio recebido.
7.8 O concorrente isenta de qualquer tipo de responsabilidade e manterá isenta
a organização de qualquer reclamação como consequência de danos e
prejuízos que possam derivar da atividade que desenvolve de acordo com o
prémio concedido.
7.9 O jogo Qual é Qual é gerido por software, logo não é monitorizado por
humanos. A disposição das cartas é feita de forma aleatória e também gerida
por código informático. O Utilizador perderá o direito a reclamar qualquer
prémio caso se suspeite de manipulação quer a nível de programação quer a

nível de manipulação de imagens não havendo lugar a direito de reclamação
por parte do Utilizador.
7.10 Além disso, o Utilizador concorda em nada fazer que prejudique ou
potencialmente prejudique os direitos, incluindo os direitos de propriedade
intelectual, detidos pelo Zoo da Maia, pelos respetivos licenciadores (incluindo
Fornecedores Terceiros) e/ou empresas do Grupo relativos ao Software, às
Marcas Comerciais ou ao Conteúdo do Site, e em nada fazer que seja
prejudicial à imagem ou à reputação do Zoo da Maia, das respetivas
delegações responsáveis pelo Zoo da Maia, colaboradores, gestores,
executivos e consultores.
8.- OUTRAS RESERVAS
8.1 A organização reserva-se ao direito de utilizar os nomes, apelidos e a
imagem dos participantes para reproduzi-los e utiliza-los em qualquer atividade
publicitaria ou promocional relacionada com o jogo, sem que dita utilização lhes
confira o direito de remuneração ou algum benefício.
8.2 A organização pode utilizar os nomes, apelidos e imagem dos participantes
da página web do Zoo da Maia e noutros meios e suportes que considerem
oportunos.
9.- DADOS PESSOAIS
Política de Proteção de Dados
Em cumprimento do estabelecido na norma em matéria de Proteção de Dados
de Caracter Pessoal, informamos que os dados pessoais facultados pelos
utilizadores, passarão a fazer parte de um ficheiro automatizado, devidamente
inscrito na Agência Portuguesa de Proteção de Dados, cujo titular é o Zoo da
Maia, na Rua da Estação, sn, 4470-184 Maia, Portugal
Estes dados serão tratados pelo Zoo da Maia para gerir a sua participação no
jogo Qual é Qual” no Facebook, incluindo, a adjudicação do prémio. Ainda
assim, no suposto de que sejam vencedores, ditos dados também serão
utilizados para comunicar por via eletrónica com o vencedor.
Ainda assim, comunicamos que o Zoo da Maia reserva-se ao direito de não
utilizar os conteúdos enviados pelos participantes por formulário quando ditos
conteúdos resultem inadequados ou ofensivos. em caso algum, o Zoo da Maia
será responsabilizado dos conteúdos enviados pelos participantes, sendo estes
os únicos responsáveis dos danos e prejuízos que o conteúdo improprio dos
perfis possa causar ao Zoo da Maia ou a terceiros.
Do mesmo modo, os jogadores consentem o tratamento de seus dados pelo
Zoo da Maia para o envio de comunicações comerciais, incluídas as
eletrónicas, de produtos do Zoo da Maia assim como para a receção de
noticias sobre eventos, ações promocionais e novidades do Zoo, para a

participação em sorteios, assim como para beneficiar de vantagens que
oferece o Zoo da Maia.
Finalmente, indicamos que perante o Zoo da Maia, poderá exercer os direitos
de acesso, retificação, cancelamento e oposição nos termos indicados nas
normas de proteção de dados, contactando com o Zoo da Maia através do
seguinte correio eletrónico: marketing@zoodamaia.pt, ou também em Rua da
Estação, sn, 4470-184 Maia, Portugal.
10.- MODIFICAÇÕES DO SOFTWARE
10.1 O Utilizador não pode tentar, de forma alguma, modificar, descomprimir,
alterar ou desmontar o Software.
10.2 USO PESSOAL.
O Jogo serve apenas para uso pessoal do Utilizador. O Utilizador está apenas
autorizado a jogar para seu entretenimento pessoal. O Utilizador não deverá,
em nenhuma circunstância, jogar usando os dados de terceiros.
10.3 CONLUIO.
O conluio entre os Utilizadores, por meio de partilha de informação ou
quaisquer outros métodos, é estritamente proibido. O Zoo da Maia reserva-se o
direito de, adicionalmente a outras medidas, restringir a participação dos
Utilizadores ao jogo e/ou mesmo proibir os Utilizadores de jogar.
10.4 JOGADORES AUTOMATIZADOS (BOTS).
A utilização de inteligência artificial incluindo, sem critério exclusivo, 'robots', é
estritamente proibida na utilização do Serviço. Todas as ações de um Utilizador
relativas ao Serviço devem ser executadas pessoalmente pelos jogadores,
através do interface do Utilizador acessível na utilização do Software.
10.5 O Utilizador reconhece e concorda que o Zoo da Maia pode tomar
medidas para detetar e prevenir a utilização de Programas EPA proibidos. Isto
poderá incluir, sem critério exclusivo, a examinação de programas executados
em simultâneo com o Software do Zoo da Maia no computador do Utilizador. O
Utilizador concorda que não tentará contornar, interferir ou bloquear essas
medidas, incluindo, sem critério exclusivo, o uso do software de terceiros que
ignora, interfere ou bloqueia tais medidas.
10.6 COMPORTAMENTO FRAUDULENTO.
Na eventualidade de o Zoo da Maia detetar que um Utilizador recorreu (ou
tentou recorrer) a atividades fraudulentas, ilegais, desonestas ou impróprias
durante a utilização do Serviço, incluindo, sem critério exclusivo, a participação
em qualquer uma das atividades referidas nas cláusulas do ponto 5 ou em

qualquer outra manipulação do jogo o Zoo da Maia reserva-se o direito de agir
conforme considerar adequado, incluindo sem critério exclusivo:
- proceder ao bloqueio imediato do acesso ao serviço;
- interpor uma ação legal contra o Utilizador em questão.

Apelamos ao bom senso, de todos os Utilizadores, na utilização deste jogo e
que o mesmo seja uma mais-valia para todos.
O nosso muito obrigada por respeitarem estar normas!

© Copyright Zoo da Maia, 2017. Todos os direitos reservados.
Rua da Estação, 4470-184 Maia, Portugal

