TERMOS E CONDIÇÕES
PLATAFORMA DE INSCRIÇÕES

INSCRIÇÃO E ATIVIDADE DOS PARTICIPANTES

I - Descrição
1.

Os presentes termos e condições contêm as normas que regulam a inscrição dos
participantes na plataforma de inscrição em eventos.

II - Definições
As definições podem ser usadas no singular ou plural, feminino ou masculino, e têm o
significado seguinte:
Onsalesit – a sociedade comercial constituída sob a forma de sociedade anónima, com a
designação comercial de Onsalesit, S.A., pessoa colectiva número 506806693, com sede
social sita na Zona Franca Industrial, plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, freguesia de
Caniçal, 9200-047 Machico.

PROZIS® - a marca de que a Onsalesit é dona.
Eventos – são os acontecimentos sociais, nomeadamente de cariz desportivo,
estruturados e operacionalizados pelo organizador, em que se revela a necessidade de os
participantes procederem à sua inscrição e em que o organizador pretende beneficiar das
ferramentas constantes da plataforma de inscrição em eventos.
Organizador – a entidade que concebe e desenvolve o evento e que é responsável por
toda a sua estruturação, organização e execução.
Plataforma de inscrição em eventos – a plataforma em rede concebida, desenvolvida e
da autoria da Onsalesit destinada a auxiliar os organizadores a fazer o desenvolvimento
dos eventos, através de um conjunto de instrumentos que permitem a inscrição dos
participantes nos eventos, assim como a comunicação com os participantes. A
plataforma de inscrição em eventos faculta ainda um conjunto de funcionalidades que
permite aos organizadores proceder à cronometragem das participações dos
participantes; a sua organização em tabelas classificativas; a recolha de imagens da
participação em eventos dos participantes.

Participante – a entidade que se inscreve no evento através da plataforma de inscrição
em eventos.
III - Clausulado
3.1. Generalidades
3.1.1. As entidades que pretendem fazer a inscrição nos eventos através da plataforma
de inscrição em eventos, aceitam os presentes termos e condições, declarando a sua
aceitação através da inserção “aceitar” na quadrícula destinada para o efeito nos
formulários apresentados pela Onsalesit, designadamente em www.prozis.com.

3.2. Inscrição dos participantes
3.2.1. O participante que se pretenda inscrever no evento através da plataforma de
inscrição em eventos, deverá ser titular de uma conta cliente na loja online
www.prozis.com. Se não for titular de uma conta cliente na referida loja online, a
entidade não tem a possibilidade de realizar a inscrição individual na plataforma de
inscrição em eventos.

3.2.2. A inscrição dos participantes pode ser individual ou coletiva: é individual se a
inscrição for apenas relativa a um participante; é coletiva se a inscrição for relativa a
uma equipa de participantes.

3.2.3. No caso da inscrição das equipas, o participante que efetua a respetiva inscrição
da equipa é o único responsável pela gestão da inscrição dos demais participantes da sua
equipa e declara expressamente que tem consentimento dos demais participantes para a
transmissão dos dados necessários à inscrição daqueles.

3.2.4. O participante que efetua a inscrição em representação dos demais participantes
declara que tem os poderes necessários para fazer a inscrição, assim como para prestar o
consentimento previsto nas cláusulas do ponto 3.6. dos presentes termos e condições.

3.3. Faturação das inscrições aos participantes

3.3.1. Os organizadores são os únicos responsáveis pela faturação aos participantes das
quantias referentes à inscrição destes nos eventos.

3.3.2. No caso de ser a Onsalesit a fazer apenas a cobrança das respetivas quantias aos
participantes, o documento de recebimento não constitui uma fatura. O organizador está
obrigado a enviar a fatura ao participante, através dos seus meios habituais.

3.4. Responsabilidade da Onsalesit
3.4.1. Os participantes reconhecem que a Onsalesit é responsável pela conceção e
gestão da plataforma de inscrição em eventos, e não pela organização e
operacionalização dos eventos.

3.4.2. A Onsalesit compromete-se a desenvolver as ações necessárias para a correção de
bugs e de inconsistências derivadas do sistema que sejam da sua responsabilidade.

3.5. Responsabilidade do participante
3.5.1. Os organizadores são os únicos responsáveis pela conceção, desenvolvimento,
organização e execução do evento que pretendem inscrever na plataforma de eventos.

3.5.2. O participante obriga-se a declarar com exatidão os dados que lhe são referentes a
si ou à equipa que constituiu.

3.6. Dados pessoais transmitidos através da plataforma de inscrição nos eventos
3.6.1. Identificação dos dados pessoais transmitidos pelo participante no momento
da inscrição e finalidade do seu tratamento
3.6.1.1. Para a inscrição, o participante transmite o nome, a morada, a idade, o número
de identificação civil e fiscal, o endereço de e-mail, a sua morada, o número de telefone,
e indica o seu género.

3.6.1.2. No caso de inscrição das equipas, o participante indica o nome da equipa e,
relativamente a cada um dos participantes da equipa, transmite os dados acima
indicados.

3.6.2. Identificação dos dados pessoais transmitidos durante e após o evento e
finalidade do seu tratamento
3.6.2.1. Durante e após o evento o participante transmite os dados relativos à sua
participação, designadamente o trajeto percorrido e os tempos consumidos, caso exista
cronometragem.

3.6.2.2. Na plataforma de inscrição em eventos, os dados recolhidos serão organizados
pelo nome do participante ou pelo nome da equipa, sendo adicionados os tempos da
participação, caso o evento seja cronometrado, o trajeto percorrido, assim como a idade
e o género. Os dados recolhidos podem ser organizados por diversas modalidades,
designadamente por género, idade, tipologia de prova e de acordo com a competição
concebida pelo organizador.

3.6.2.3. Durante a execução do evento, serão recolhidas imagens estáticas e em vídeo
dos participantes.

3.6.3. Período de retenção dos dados pessoais
3.6.3.1. Os dados pessoais serão recolhidos durante o período de 6 (seis) meses
contados desde a data do fim do evento.

3.6.4. Transmissão de dados pessoais
3.6.4.1. Os dados relativos ao nome, morada e número de contribuinte do participante,
assim como a identificação do evento, serão transmitidos ao organizador com a
finalidade de este proceder à faturação.

3.6.4.2. Os dados anteriores acrescidos do número do dorsal e do trajeto realizado serão
transmitidos a uma entidade terceira que procede à cronometragem.

3.6.4.3. Com o organizador e com as entidades terceiras que obtêm o acesso a dados
pessoais, a Onsalesit celebra um acordo através do qual se obrigam a proceder ao
tratamento dos dados pessoais em termos idênticos aos que estão definidos nos
presentes Termos e Condições.

3.7. Limitação da finalidade
3.7.1. A entidade terceira assegura que apenas utilizará os dados para as finalidades
antes determinadas e que não utilizará os dados para quaisquer outras finalidades nem
os cederá a qualquer outra entidade.

3.8. Acesso restrito
3.8.1. A Onsalesit garante que só têm acesso aos dados pessoais os seus colaboradores,
rastreados e identificados, que são necessários para assegurar as finalidades previstas no
presente contrato.

3.8.2. A Onsalesit obriga-se a ser prudente e diligente na utilização dos dados pessoais e
obriga-se a exigir dos seus colaboradores que destruam e eliminem, de imediato,
nomeadamente as impressões que contenham dados pessoais e a eliminar os ficheiros
com semelhantes dados a título definitivo.

3.6.5. Retificação de dados pessoais
3.6.5.1. A Onsalesit obriga-se a proceder à imediata correção dos dados pessoais
transmitidos, através de email enviado para DPO@prozis.com ou através de carta
registada enviada para a Zona Franca Industrial – Caniçal – Plataforma 28 – Pav K –
9200-047 Machico.

3.6.6. Consentimento
3.6.6.1. Nos termos dos números anteriores, o participante consente expressamente, na
recolha dos dados pessoais identificados nos números anteriores; na sua divulgação
pública, e na sua transmissão, igualmente nos termos dos números anteriores.

3.6.6.2. Quanto às imagens estáticas e em vídeo relativas ao evento, o participante
declara que consente na sua publicação através da plataforma de inscrição em eventos
da PROZIS e das redes sociais, bem como consente no seu envio por correio eletrónico.

3.6.6.3. O participante declara que consente igualmente na receção de mensagens
escritas e de correio eletrónico relacionadas com o evento e com a sua organização.

3.6.6.4. Como forma de garantir o direito à revogação do consentimento e à limitação
temporal do tratamento dos dados pessoais, a Onsalesit disponibiliza ao participante o
acesso ao histórico das ações de gestão das permissões no separador na área pessoal da
conta cliente na loja online www.prozis.com.

3.6.6.5. Em qualquer momento, o participante pode, ainda, requerer informação acerca
dos dados pessoais armazenados, quer no que se refere à categoria dos dados pessoais
em causa, à origem e destinatário(s) dos mesmos, à duração do prazo de conservação e
finalidades subjacentes, quer no referente à identificação do responsável pelo tratamento
dos dados, do encarregado de proteção de dados e dos respetivos contactos.

3.6.7. Eliminação dos dados pessoais e direito ao esquecimento
3.6.7.1. O participante tem o direito de requerer a eliminação dos seus dados pessoais e
de solicitar a execução do direito ao esquecimento através de carta registada enviada
para a Zona Franca Industrial – Caniçal – Plataforma 28 – Pav K – 9200-047 Machico.

3.7. Irregularidades no tratamento de dados pessoais, situações de incumprimento
e restrições de segurança

3.7.1. As irregularidades, situações de incumprimento e quaisquer restrições de
segurança no tratamento dos dados pessoais devem ser transmitidos, de imediato, ao
Data Protection Officer da Onsalesit através do email DPO@prozis.com.

