
TERMOS E CONDIÇÕES 

PARA PARTICIPAÇÃO NO PROZIS CHALLENGE  
E NAS RESPETIVAS QUALIFICATIVAS  

No momento da inscrição, o participante aceita que a sua participação nos PROZIS CHALLEN-
GE e nas respectivas QUALIFICATIVAS fique sujeita aos seguintes termos e condições: 

I - DESCRIÇÃO DO PROZIS CHALLENGE 
1.1. No âmbito da promoção dos seus produtos e de um modo de vida saudável e competitivo 
baseado no claim Exceed Yourself!, a PROZIS idealizou e concebeu o PROZIS CHALLENGE, 
assim como as suas qualificativas, tendo delegado a sua organização operacional a um grupo de 
empresas. 

1.2. A PROZIS é uma marca registada da titularidade da sociedade comercial de direito portu-
guês denominada por ONSALESIT, S.A., aqui designada por PROZIS. As empresas organizado-
ras serão identificadas a cada evento do PROZIS CHALLENGE e das suas qualificativas.   

1.3. O PROZIS CHALLENGE e as suas qualificativas são compostos por um desafio constituído 
por percursos de obstáculos insufláveis que o participante tem de superar, ultrapassando-os, 
cumprindo estes termos e condições, bem como todas as regras que regulamentem a participação 
em cada um dos eventos específicos.  

1.4. Os organizadores e a PROZIS advertem que o percurso de obstáculos apresenta uma exigên-
cia, ao nível físico e psíquico, que está classificada em graus, aplicáveis a cada obstáculo, numa 
escala de 1–5, sendo que 1 corresponde a moderado e 5 a extremamente exigente: 
a) Obstáculo DEEP WILD FOREST: grau 1; 
b) Obstáculo FLY FORCE: grau 2; 
c) Obstáculo SKY WALK: grau 5; 
d) Obstáculo AROUND THE GLOBE: grau 4; 
e) Obstáculo THE EVEREST FEVER: grau 5. 

1.5. O participante deverá ter em conta o grau de exigência para a sua conformação com o seu 
estado físico e psíquico.   



II - INSCRIÇÃO  
2.1. Para que possa participar no PROZIS CHALLENGE ou nas suas QUALIFICATIVAS, o par-
ticipante tem de cumprir os seguintes requisitos cumulativos: (a) ser maior de 16 (dezasseis) 
anos; (b) aderir, na qualidade de cliente, à loja online  www.prozis.com, estando, assim, igual-
mente sujeito aos termos e condições constantes daquela; (c) aceitar os presentes termos e condi-
ções, nestas se incluindo as declarações de risco; e (d) aceitar expressamente cumprir as condi-
ções de participação no PROZIS CHALLENGE e respetivas QUALIFICATIVAS. 
       
III - DECLARAÇÃO DE RISCOS 
3.1. O participante reconhece e declara que: 
a) Analisou os diversos obstáculos do percurso do PROZIS CHALLENGE e das suas QUALI-
FICATIVAS e verificou a advertência feita na descrição do PROZIS CHALLENGE e das suas 
QUALIFICATIVAS; 
b) Não tem qualquer limitação física ou psíquica para a participação no PROZIS CHALLENGE 
e das suas QUALIFICATIVAS; 
c) Tem as condições de saúde necessárias à participação no PROZIS CHALLENGE e não tem 
qualquer outra limitação, não referida na alínea anterior, que seja impeditiva da sua participação. 

3.2. O participante reconhece e declara, ainda, que é o único e exclusivo responsável pelo risco 
de contrair qualquer lesão, de qualquer tipo, durante a sua prestação no PROZIS CHALLENGE 
e nas suas QUALIFICATIVAS e que, por tal facto, reconhece estar impedido de pedir qualquer 
compensação aos organizadores e à PROZIS pelos danos em que possa incorrer que possam ser 
causados pela PROZIS e pelos organizadores a título de negligência. 

IV – PARTICIPAÇÃO NO PROZIS CHALLENGE 
4.1. As regras referentes à participação no PROZIS CHALLENGE e nas suas QUALIFICATI-
VAS constam nos presentes termos e condições e ainda serão comunicadas pela organização aos 
participantes antes do evento, que as deverão seguir escrupulosamente. As regras estarão expos-
tas junto do evento PROZIS CHALLENGE, as quais o participante se obriga a ler e cumprir es-
crupulosamente.  

4.2. Sem prejuízo do número anterior, durante a sua participação no PROZIS CHALLENGE e 
nas suas QUALIFICATIVAS, o participante deverá ficar obrigado a cumprir, igualmente, o dever 
geral de segurança e de cuidado que é devido consigo e com os demais participantes. O partici-
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pante declara que reconhece que será responsabilizado se for a causa de danos ou de perigo de 
danos para si ou para terceiros. 

V - ANULAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. A inscrição do participante pode ser anulada pela organização, a qual decide unilateralmente, 
sem dependência de qualquer outra instância. 

5.2. A organização anulará a inscrição do participante em todas as situações em que assim o en-
tender, mas, em especial, quando verifique que o participante está em incumprimento das regras 
constantes dos presentes termos e condições, as regras regulamentares de participação no PRO-
ZIS CHALLENGE e nas suas QUALIFICATIVAS, e sempre que, com a sua participação, colo-
que em risco a sua integridade física ou a dos demais participantes, utilize vernáculo ou coloque 
em risco a integridade dos obstáculos. 

5.3. O participante, cuja inscrição seja anulada, fica impedido de iniciar ou de continuar a execu-
tar a participação no PROZIS CHALLENGE e nas suas QUALIFICATIVAS, devendo abandonar 
de imediato o recinto onde decorre o evento. Caso tenha completado a sua participação, a inscri-
ção será igualmente anulada, com as consequências anteriormente previstas. 

VI – PARTICIPAÇÃO E DETERMINAÇÃO DOS RESULTADOS   
6.1. A determinação dos resultados é feita automaticamente através dos meios instalados pelos 
Organizadores.  

6.2. Os resultados são determinados do modo seguinte: no momento da participação, os partici-
pantes recebem uma pulseira de identificação com dispositivo RFID integrado que será ativada. 
Esta pulseira destina-se a que os participantes ativem os diferentes postos de check-point locali-
zados no início e no final das sequências de obstáculos, contabilizando-se dessa forma o tempo 
decorrido entre os postos de check-point. O objetivo é percorrer o PROZIS CHALLENGE e as 
suas QUALIFICATIVAS no menor tempo cronometrado, cumprindo todas as normas regulamen-
tares, pelo que os participantes serão organizados, em crescente, do menor para o maior tempo. 

6.3. O evento, na sua totalidade, é composto por séries QUALIFICATIVAS iniciais e por uma ou 
várias provas finais. 



6.3.1. As séries QUALIFICATIVAS serão realizadas em várias cidades, tendo como objetivo 
apurar os melhores participantes e sendo compostas por percursos cronometrados de até 5 obstá-
culos insufláveis. Em cada evento de qualificação, serão atribuídos ingressos aos 30 participantes 
que obtenham o melhor tempo qualificativo, habilitando-os ao acesso às duas provas do PROZIS 
CHALLENGE. 

6.3.2. As provas do PROZIS CHALLENGE serão realizadas em cidades a definir, sendo consti-
tuídas por percursos cronometrados, com uma extensão de cerca de 5 km.  

6.4. No final de cada QUALIFICATIVA ou do PROZIS CHALLENGE, a organização publicará 
uma listagem dos participantes, dos tempos e das classificações que foram obtidas.  

6.5. O apuramento dos tempos e das classificações é determinado apenas pela organização que 
decide, igualmente, quaisquer reclamações que possam existir, sem possibilidade de reclamação 
ou de recurso. 

6.6. Nas QUALIFICATIVAS, os participantes serão seriados numa escala descendente, sendo 
vencedor o participante que percorrer os obstáculos, cumprindo os regulamentos, no menor espa-
ço de tempo.  

6.7. No PROZIS CHALLENGE a seriação dos participantes é feita da forma prevista no número 
anterior. 
  

VII - CLASSIFICAÇÕES DAS QUALIFICATIVAS e do PROZIS CHALLENGE 

7.1. Os prémios de participação nas QUALIFICATIVAS e no PROZIS CHALLENGE são defi-
nidos pela PROZIS e pela Organização e indicados no Regulamento de cada prova, que será pu-
blicado no site www.prozis.com/prozischallenge.   

7.2. Os prémios são organizados de acordo com o sexo dos participantes e com a sua classifica-
ção e serão direcionados para 3 grandes categorias: 
a) Vencedor absoluto; 
b) Prozis Challenge – setor feminino e setor masculino; 
c) Qualificativas – setor feminino e setor masculino. 

VIII - REGULAÇÃO E DECISÃO  
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8.1. O participante reconhece que a Organização é soberana no seu processo de decisão e que 
todos os casos carecidos de regulação são decididos pela Organização, a título definitivo e sem 
possibilidade de reclamação. 

IX – CONSENTIMENTO EXPRESSO, INFORMADO, ATUAL E LÍCITO PARA A DI-
VULGAÇÃO DE NOME, IMAGEM, RESULTADOS E PARTICIPAÇÃO 
9.1. O participante consente, expressamente, que a sua imagem, estática (fotografias) ou dinâmi-
ca (vídeo), pode ser captada e difundida através de qualquer meio, nomeadamente, através da 
Internet e das redes sociais ligadas à PROZIS e através de comunicações eletrónicas. 

9.2. O participante consente que a imagem antes referida seja associada, ou não, ao seu nome e 
aos resultados alcançados durante a sua participação no PROZIS CHALLENGE. 

9.3. O participante consente, igualmente, que a PROZIS e a Organização procedam à elaboração 
de vídeos dos quais conste a participação, o nome e os resultados da participação no PROZIS 
CHALLENGE e que os mesmos sejam divulgados publicamente, incluindo, mas não se limitan-
do a, através da Internet e das suas possibilidades de comunicação alargada, seja na plataforma 
da PROZIS criada para o evento, seja através das redes sociais ligadas à PROZIS. 

9.4. O participante declara ter conhecimento que serão captadas e divulgadas imagens, estáticas e 
dinâmicas, do evento PROZIS CHALLENGE, pelo que a imagem do participante pode ser di-
vulgada no contexto da sua presença em lugares públicos ou em eventos que decorram publica-
mente. 

X - TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS PESSOAIS 
10.1. Os dados pessoais são fundamentais para a PROZIS e para a Organização, pelo que preten-
demos que os participantes obtenham a devida informação acerca do tratamento dos mesmos. 

10.2. Identificação dos dados pessoais transmitidos pelo participante no momento da ins-
crição e finalidade do seu tratamento 

10.2.1. Para a inscrição, o participante transmite (a) nome, (b) morada, (c) idade, (d) número de 
identificação civil e fiscal, (e) endereço de e-mail, (f) número de telefone e (g) sexo. 

10.2.2. Com a prévia inscrição na loja online www.prozis.com, o participante aceita os termos e 
condições que constam daquela, os quais regulam, igualmente, o tratamento dos dados pessoais 
transmitidos. 
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10.2.3. A finalidade do tratamento é organizar os dados dos participantes de forma a assegurar a 
sua participação no PROZIS CHALLENGE.  Estes dados constam da listagem dos participantes, 
sendo que estes são organizados de acordo com o nome, e-mail e tempo cronometrado. 
  
10.3. Identificação dos dados pessoais transmitidos durante e após o PROZIS CHALLEN-
GE e finalidade do seu tratamento 

10.3.1. Durante e após o evento, a PROZIS e a Organização transmitem os dados relativos à sua 
participação, designadamente o trajeto percorrido e os tempos realizados, caso exista cronome-
tragem. 

10.3.2. Os dados recolhidos serão organizados pelo nome do participante, sendo adicionados os 
tempos da participação, caso o evento seja cronometrado, o trajeto percorrido, assim como a ida-
de e o sexo. Os dados recolhidos podem ser organizados por diversas modalidades, designada-
mente por sexo, idade, tipologia de prova e de acordo com a competição concebida pelo organi-
zador. Os dados serão, igualmente, utilizados para o envio de um e-mail com um link para o 
website no qual os resultados da prova serão divulgados, assim como informações sobre prémi-
os. 

10.3.3. O participante autoriza expressamente o envio de e-mails e de SMS cujos conteúdos se-
rão relativos à participação no PROZIS CHALLENGE ou relativos à loja online www.prozis.-
com. A qualquer momento, o participante poderá alterar ou revogar o consentimento através de 
pedido escrito, enviado por um dos meios indicados na cláusula 10.8.1. infra, ou utilizando as 
ferramentas de opt-out disponibilizadas nas respetivas comunicações.  

10.3.4. Como foi já alvo de consentimento autónomo, o participante consente na recolha de ima-
gens estáticas ou dinâmicas respeitantes à sua participação, assim como ao seu envio através dos 
meios anteriormente descritos.   

10.4. Período de retenção dos dados pessoais 
10.4.1. Os dados pessoais serão retidos durante o período de 12 (doze) meses contados desde a 
data do fim de cada edição do PROZIS CHALLENGE, para efeito de demonstração dos partici-
pantes e organização das classificações. Após este período, os dados serão definitivamente elimi-
nados, com ressalva dos dados pessoais necessários ao cumprimento de obrigações legais. 

10.5. Transmissão de dados pessoais 
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10.5.1. Os dados relativos ao nome, morada, e-mail, telefone, idade, sexo, número do dorsal e do 
RFID, bem como da sua associação ao trajeto realizado, serão transmitidos a uma entidade ter-
ceira que procede à cronometragem.   

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

10.5.3. O participante consente que os dados pessoais acima identificados sejam transmitidos às 
grandes superfícies em cujos parques de estacionamento o PROZIS CHALLENGE decorre, com 
a finalidade de realizar estudos de Marketing e de mercado. A Organização e a PROZIS celebram 
com aquelas entidades um acordo semelhante ao referido na cláusula anterior, estando a entidade 
terceira obrigada ao mesmo período de retenção dos dados pessoais.  

10.5.4. A PROZIS assegura que apenas utilizará os dados para as finalidades anteriormente de-
terminadas e que o mesmo compromisso será assumido pelas entidades terceiras que participem 
na organização operacional dos eventos. 

10.6. Acesso restrito e restrição de acesso 
10.6.1. A PROZIS garante que só têm acesso aos dados pessoais os seus colaboradores, controla-
dos e identificados, que são necessários para assegurar as finalidades previstas no presente con-
trato. 

10.6.2. A PROZIS 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 im-
pressões que contenham dados pessoais e a eliminar os ficheiros com semelhantes dados a título 
definitivo. 

10.7. Retificação de dados pessoais | Eliminação dos dados pessoais e direito ao esquecimen-
to | Irregularidades no tratamento de dados pessoais, situações de incumprimento e restri-
ções de segurança | Direito de oposição 

10.7.1. A PROZIS obriga-se a proceder à imediata correção dos dados pessoais transmitidos, 
através de e-mail enviado para dpo@prozis.com ou através de carta registada enviada para Zona 
Franca Industrial, Plat. 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 Machico. 
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10.7.2. O participante tem o direito de requerer a eliminação dos seus dados pessoais e de solici-
tar a execução do direito ao esquecimento através de carta registada enviada para Zona Franca 
Industrial, Plat. 28, Pav. K, Mod. 6, Caniçal, 9200-047 Machico. 

10.7.3. As irregularidades, situações de incumprimento e quaisquer restrições de segurança no 
tratamento dos dados pessoais devem ser transmitidas, de imediato, ao Data Protection Officer da 
PROZIS através do e-mail dpo@prozis.com.      

10.7.4. Ao participante assiste, igualmente, a faculdade de exercer o direito de oposição quanto à 
utilização dos seus dados pessoais perante a entidade nacional nomeada para o efeito.  

11. Litígios 
11.1. Em casos de litígios relativos ao PROZIS CHALLENGE, qualquer que seja a sua origem e 
matéria, o participante e a PROZIS e os Organizadores aceitam que é aplicável o direito portu-
guês e competente o Tribunal da Comarca do Porto, em Portugal. 

DECLARAÇÃO 
Ao assinalar “Concordo”, o participante declara que leu, entendeu e concordou com os presentes 
termos e condições. CONCORDO    
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