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1ª EDIÇÃO CONCURSO RELATO FÉRIAS 2020 

“Preciso da Costa Blanca” 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA 

HOSBEC, com sede em PASEO ELS TOLLS, 2 EDIF. INVATTUR, 03502, BENIDORM (ALICANTE), 
C.I.F. G03270014, organiza o concurso gratuito sem obrigação de contratação denominado 
“Preciso da Costa Blanca” (de ora em diante denominado “O Concurso”), de acordo com os 
termos e condições que se descrevem neste Regulamento. 

 

2. CONCURSO 

O concurso consiste na realização de relatos nos quais os participantes poderão contar-nos 
porque é que, mais do que ninguém, necessitam das suas férias na Costa Blanca. 
  
O concurso desenvolver-se-á através das redes sociais do Twitter e Instagram da HOSBEC, pelo 
que os participantes deverão publicar os seus relatos nessas redes sociais, acompanhando-os 
com o hashtag #NecessitoCostaBlanca 
 

 

3. COMO PARTICIPAR 

Em função da rede social através da qual se participa, devem ser cumpridas as seguintes 
regras: 

Através do Twitter ou Instagram, os utilizadores publicarão o seu relato numa ou várias 
publicações que deverão incluir o hashtag #NecessitoCostaBlanca, e, para além disso, 
mencionar a conta oficial da HOSBEC e Costa Blanca no Twitter ou Instagram:  
@HOSBEConline e @costablancaorg. 

O prazo para publicar os relatos será de 17 de agosto até 15 de setembro. Não entrarão no 
concurso os relatos apresentados com anterioridade ou posterioridade a esta data. 

Os vencedores serão anunciados antes de 30 de setembro de 2020. 

Quem não cumpra alguma destas condições, será automaticamente excluído do Concurso. 
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Considerações importantes para participar no Instagram: 

- O perfil dos utilizadores participantes no Instagram deve ser público. Não são 
admitidos os perfis privados. 

- Só se importarão publicações no perfil do Instagram. As Stories não são admitidas. 

- As datas das publicações devem encontrar-se dentro das datas de registo da 
promoção. 

- A menção e o hashtag devem estar dentro da descrição da publicação, não nos 
comentários. 

 

Considerações importantes para participar no Twitter: 

A monitorização realiza-se em tempo real, com o qual não serão importados ao concurso 
tweets passados, mesmo que tenham o hashtag. A monitorização realiza-se entre as datas de 
registo configuradas na promoção. 

Só serão importados tweets públicos. Tweets protegidos não serão importados. 

 

4. SELEÇÃO DE RELATOS PREMIADOS. 

Serão selecionados três vencedores entre os relatos apresentados ao concurso, por um júri 
constituído por 3 pessoas, no mínimo. Entre essas pessoas, de forma obrigatória, serão júri a 
secretária geral da HOSBEC e o diretor gerente do Patronato do Turismo Costa Blanca, assim 
como outras pessoas que possam vir a ser designadas por ambas as instituições. Também 
serão selecionados os vinte melhores relatos seguintes para a entrega de uma t-shirt da 
campanha. 

 

5. PRÉMIOS 

Os prémios do concurso serão os seguintes: 

O prémio para os três melhores relatos será: 

Ø 1 FIM DE SEMANA PARA O VENCEDOR (3 no total) EM HOTÉIS DA COSTA BLANCA DE 4 
ESTRELAS ASSOCIADOS À HOSBEC EM 1 QUARTO DUPLO COM ENTRADA NA SEXTA E 
SAÍDA NO DOMINGO EM REGIME DE MP 

*HOTEL A DETERMINAR DE COMUM ACORDO PELO VENCEDOR E A HOSBEC, E SUJEITO A 
DISPONIBILIDADE E ABERTURA. 

*O PRÉMIO NÃO PODERÁ SER TROCADO POR DINHEIRO NEM POR OUTRA MODALIDADE. 

*O PRÉMIO PODERÁ SER USUFRUÍDO POR TERCEIROS, POR OPÇÃO DO VENCEDOR.  

*O PRAZO PARA GOZAR O PRÉMIO SERÁ DE 12 MESES A CONTAR DA SUA COMUNICAÇÃO. 
FICAM EXCLUÍDOS PERÍODOS COMO O NATAL, A PÁSCOA E O MÊS DE AGOSTO. 

Ø Os 20 melhores relatos seguintes receberão uma t-shirt da campanha. 

 

Os prémios ficam sujeitos ao regime fiscal aplicável no momento da sua entrega. 
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6. ENTREGA DE PRÉMIOS 

Os vendedores serão dados a conhecer antes do dia 30 de setembro nos perfis do Twitter 
(https://twitter.com/HOSBEConline e https://twitter.com/costablancaorg ) e do Instagram 
(https://www.instagram.com/costablancaorg/ y https://www.instagram.com/hosbeconline/) 
da HOSBEC e Costa Blanca. A HOSBEC entrará em contacto com cada um dos três vencedores 
através do seu perfil do Twitter ou Instagram para combinar o método de entrega do prémio. 
Para entregar o prémio será pedido o Cartão do Cidadão para comprovar os dados.  

O vencedor autoriza a Costa Blanca e a HOSBEC a reproduzir e utilizar o seu nome, apelido, 
relato e imagem, em qualquer atividade pública e promocional, relacionada com o concurso 
no qual foi o vencedor, sem que esta utilização lhe conceda o direito de remuneração ou 
proveito algum exceto a entrega do prémio. Se o vencedor não dispuser dos direitos de 
propriedade da imagem utilizada na sua publicação, deve comunicá-lo à organização, sendo 
responsável em qualquer caso do uso não autorizado dessa imagem e das consequências do 
uso não autorizado de imagens sujeitas a direitos de terceiros.   

 

7. MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO E EXCLUSÃO EM CASO DE FRAUDE 

A HOSBEC reserva-se o direito de modificar o Regulamento, de forma parcial ou totalmente, 
em qualquer momento. 

Igualmente, reserva-se o direito de anular ou deixar o prémio deserto no caso de se detetar 
alguma irregularidade. Em caso de realização de qualquer modificação, esta será devidamente 
comunicada aos participantes no Twitter e no Instagram da HOSBEC.  

A HOSBEC reserva-se o direito de excluir da participação no concurso todos aqueles 
participantes que considere e/ou possam estar a incumprir qualquer condição de participação 
incluída no presente Regulamento. 

A título enunciativo, mas não limitativo, entender-se-á que existe abuso ou fraude, quando um 
participante diga ser autor de um relato que não realizou. 

 

8. LEI E JURISDIÇÃO APLICÁVEIS 

Este Regulamento está sujeito à legislação espanhola. Qualquer reclamação e/ou controvérsia 
relacionada com o Concurso e o seu Regulamento deverá ser comunicada por escrito à 
HOSBEC, antes dos trinta (30) dias posteriores à data limite de participação no Concurso, tal 
como se indica neste Regulamento.  

Em caso de controvérsia na aplicação ou interpretação deste Regulamento e na ausência de 
um acordo amigável, qualquer litígio estará sujeito à lei espanhola e aos tribunais da cidade de 
Alicante. 

 

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS RELATOS 
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CLÁUSULA CESSÃO RELATOS CONCURSO 

Direitos de autor. - A propriedade intelectual das obras é dos seus autores. Contudo, os 
participantes do presente concurso dão o seu consentimento expresso à HOSBEC e à COSTA 
BLANCA para a reprodução, distribuição, difusão, exposição e comunicação pública, através 
dos meios e suportes que considere conveniente, para os períodos e limitações que a 
legislação espanhola atual estabelece, e sem que isso acarrete qualquer tipo de pagamento de 
direitos aos seus autores. Cada participante garante ser o titular dos direitos do relato 
apresentado, pelo que exime a HOSBEC e a COSTA BLANCA, de qualquer reclamação a esse 
respeito. 

 

10. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

Estabelece-se expressamente que as redes sociais Twitter e Instagram não patrocinam, 
garantem nem administram de modo algum esta promoção, nem estão associadas a ela.  

 

11. INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Quem é o responsável do tratamento dos seus dados pessoais? 

O tratamento dos dados pessoais recolhidos na sequência da sua participação no concurso 
“Preciso da Costa Blanca”, será da responsabilidade da HOSBEC, sediada em BENIDORM 
(03502), com CIF nº G-03270014,  e sede social situada no Paseo Els Tolls, 2 Edificio Invattur. 
Se tiver qualquer dúvida sobre o tratamento da informação pessoal, pode entrar em contacto 
com a Delegada de Proteção de Dados, através dos seguintes pontos de contacto: 

•  Correio eletrónico: hosbec@hosbec.com 

•  Morada: Paseo Els Tolls, 2 Edificio Invattur 03502 Benidorm (Alicante) 

Com que finalidade serão tratados os seus dados pessoais? Durante quanto tempo? 

Os dados pessoais recolhidos na sequência da sua participação no Concurso serão tratados 
com a seguinte finalidade: 

• Gerir a sua participação no Concurso, em conformidade com o indicado no 
regulamento; 

• Entregar os prémios que, se for caso disso, correspondam, e contactar os vencedores; 

• Verificar que se cumprem as condições para ser participantes e vencedores; 

• Utilizar o seu nome e apelido e imagens no âmbito da publicação da sua condição de 
vencedor. 

Os seus dados pessoais serão tratados enquanto sejam necessários para gerir a sua 
participação no Concurso. Quando finalizar o período indicado, os seus dados pessoais serão 
conservados bloqueados durante o período em que possam derivar-se quaisquer 
responsabilidades legais da sua participação no concurso ou do tratamento dos seus dados 
pessoais. Quando expirarem essas responsabilidades, os seus dados pessoais serão eliminados 
definitivamente. 
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Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados? 

A base legal para o tratamento dos seus dados para as finalidades de gerir a sua participação 
no referido concurso, assim como as finalidades descritas, é a execução de um contrato 
consistente em gerir corretamente a sua participação no Concurso, assim como, se for caso 
disso, atender as consultas formuladas. 

 

Existem outras entidades que podem ter acesso aos seus dados pessoais para ajudar a 
HOSBEC com alguma das tarefas compreendidas na gestão do Concurso? 

A HOSBEC conta com vários fornecedores que a ajudam na execução de diversas tarefas 
relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais no que respeita ao Concurso e que 
incluem, entre outros, a gestão do próprio website, assim como a sua inscrição e participação 
no concurso. 

 

A HOSBEC comunica os seus dados pessoais a terceiros? 

Os seus dados pessoais só serão comunicados a terceiros se for necessário para dar 
cumprimento às obrigações legais que em cada caso correspondam. 

 

Que medidas de segurança foram implementadas para proteger os seus dados pessoais? 

Os seus dados pessoais serão tratados de forma absolutamente confidencial. Também foram 
implementadas medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurança dos 
mesmos e evitar a sua destruição, perda, acesso ilícito ou alteração ilícita. Na hora de 
determinar estas medidas, foram tidos em consideração critérios como o alcance, o contexto e 
os fins do tratamento, o estado da técnica e os riscos existentes. 

 

Quais são os seus direitos? 

Dispõe dos seguintes direitos em matéria de proteção de dados: 

Direito de acesso. Consultar que dados pessoais temos sobre si. 

Direito de retificação. Modificar os dados pessoais que temos sobre si quando sejam 
imprecisos ou incompletos. 

Direito de oposição. Solicitar que não tratemos os seus dados pessoais para algumas 
finalidades concretas. 

Direito de supressão. Solicitar que eliminemos os seus dados pessoais. 

Direito de limitação. Solicitar que limitemos o tratamento dos seus dados pessoais, em 
determinadas circunstâncias. 

Direito de portabilidade. Solicitar que lhe entreguemos num formato informático a informação 
que temos sobre si ou que a transmitamos a outro responsável. 
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Direito a apresentar uma reclamação perante a autoridade competente. Apresentar uma 
reclamação perante a autoridade competente para defender os seus direitos, através do 
website www.aepd.es 

 

Para exercer esses direitos, basta que envie uma comunicação  
à HOSBEC, quer por correio eletrónico para o endereço hosbec@hosbec.com quer por correio 
postal para a morada HOSBEC Paseo Els Tolls, 2 Ed. Invattur 03502 Benidorm (Alicante), com a 
referência "Proteção de dados". O pedido deverá conter cópia do seu CC ou outro documento 
de identificação equivalente, assim como o conteúdo mínimo previsto nas normas aplicáveis. 
Se o pedido não reunir os requisitos especificados, a HOSBEC poderá pedir-lhe que o retifique. 
O exercício destes direitos é gratuito, muito embora poderá ser cobrado uma taxa quando os 
pedidos careçam de fundamento, ou sejam excessivos ou repetitivos. 

 

Como obtivemos os seus dados? 

O participante garante que os dados disponibilizados à HOSBEC, por ocasião do presente 
Concurso, são verazes e responsabilizar-se-á de comunicar qualquer modificação dos mesmos 
à HOSBEC. 

Serão nulas as participações incompletas, ou que contenham dados erróneos ou falsos. 

 

------------------------- CONSISTÊNCIA ------------------------- 

1. O concurso consistirá na redação própria de um relato sobre as férias na Costa Blanca, sob o 
lema “Preciso da Costa Blanca”. 

2. Os relatos enviados pelos utilizadores poderão ser utilizados pela HOSBEC e a Costa Blanca, 
para a promoção da Costa Blanca como destino turístico. Assim, pelo facto de publicar o seu 
relato, o participante autoriza a HOSBEC e a Costa Blanca a utilizá-lo com fins promocionais. 

3. Em caso algum a HOSBEC partilhará os relatos dos participantes com outras pessoas ou 
empresas, exceto as empresas que possam ser mencionadas nesse relato e etiquetadas 
convenientemente com o seu perfil ou hashtag. 

4. A HOSBEC pode modificar este regulamento em qualquer momento. 

5. A HOSBEC pode modificar os conteúdos deste concurso em qualquer momento. 

6. A HOSBEC pode dar baixa deste concurso em qualquer momento. 

 


