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REGULAMENTO DA AÇÃO 

“MÊS DOS NAMORADOS VERO” 

 

I – OBJETIVO 

 

1. A presente ação tem por finalidade estimular a criatividade e o engajamento dos 

seguidores do perfil da Vero Internet (“Vero”) no Instagram e Facebook. 

 

1.1. São elegíveis a participar da Ação pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos de 

idade, residentes e domiciliadas em um dos estados de atuação da Vero, quais sejam, os 

estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais (“Participante”). 

 

1.2. Esta ação não se aplica aos funcionários da Vero, seus cônjuges ou parceiros. 

 

II – FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

2. O Participante deverá seguir a rede social da Vero no Instagram e/ou Facebook, no perfil 

@verointernet. 

 

2.1. Em seguida o Participante deverá recriar fotos ou cenas marcantes de filmes românticos 

disponíveis no catálogo do Telecine e deverá publicá-los no próprio feed do Instagram e/ou 

Facebook, citando o perfil @verointernet na publicação e usando a 

#mesdosnamoradosvero. 

 

2.1.1. Alternativamente, caso o Participante não deseje postar o vídeo ou foto em 

seu feed do Instagram ou Facebook, poderá realizar o upload do vídeo ou foto na 

página www.verointernet.com.br/mesdosnamoradosvero. 

 

2.1.2. O Participante que postar o vídeo ou a foto em seu feed do Instagram ou 

Facebook, deverá manter o perfil público, para fins de verificação da postagem. 

 

2.1.3. Caso o Participante realize o upload do vídeo ou foto, tal como disposto na 

Cláusula 2.1.1., não haverá a necessidade de tornar público o perfil do Facebook ou 

Instagram. 

 

2.2. As duas fotos ou cenas mais criativas e fiéis, avaliadas segundo critérios da comissão 

Criativa da Vero, serão selecionadas e submetidas a votação do público nos Stories 

divulgados no perfil da Vero (@verointernet) no Instagram. 

 

2.3. A votação do público das fotos ou cenas mais criativas, por meio dos Stories divulgados 

no perfil da Vero (@verointernet) no Instagram, ocorrerá nos dias 28 e 29 de junho de 2021. 
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2.4. O Participante que publicar a foto ou cena mais votada pelo público, receberá o prêmio 

listado no capítulo III deste regulamento. 

 

2.5. A divulgação do participante vencedor, autor da foto ou vídeo mais criativo, acontecerá 

no dia 30 de Junho de 2021 no perfil da Vero no Instagram (@verointernet).  

 

2.6. Não serão consideradas fotos ou vídeos de filmes românticos que não se encontram na 

plataforma Telecine. 

 

III – BRINDES 

 

3. O Participante vencedor receberá como prêmio (i) um final de semana romântico, com 

direito a um acompanhante maior de 18 anos, que poderá conter 1 (uma) diária em um SPA 

ou em um hotel de categoria standard, a ser escolhido pela equipe da Vero a depender da 

disponibilidade do brinde no município do Participante, e  (ii) um kit Telecine, composto por 

mala, fone de ouvido e almofada de pescoço. 

 

3.1. O prêmio listado na Cláusula 3 acima será disponibilizado após negociação direta pela 

Vero com os fornecedores locais e deverá ser usufruído pelo participante vencedor e seu 

acompanhante preferencialmente nos meses de julho e agosto de 2021. 

 

3.2. As despesas de deslocamento e consumo no local deverão ser suportadas pelo 

participante vencedor e por ele pagas diretamente ao fornecedor local.  

 

3.3. Os prêmios são pessoais e intrasferíveis e não poderão ser convertidos, total ou 

parcialmente, em dinheiro, de acordo com o art. 15, §5º, do Decreto nº 70.951/1972. 

 

IV - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

4. A divulgação da imagem, nome e som de voz dos participantes poderá ser feita até um 

ano após a apuração da promoção comercial, sem limite e/ou de número de 

utilizações/exibições, no perfil da rede social da Vero no Instagram e em outros canais de 

divulgação da Vero 

 

4.1. Ao participar da promoção, os participantes cedem à Vero todos os direitos autorais de 

natureza patrimonial que incidam sobre as imagens que produzirem e/ou sobre as cenas 

que gravarem para essa ação de dia dos namorados, como também cedem os direitos da 

personalidades que estejam registrados no material, incluindo suas imagens e som de voz. 

 

4.2. Os Participantes são total e integralmente responsáveis pela coleta do consentimento 

livre de quaisquer pessoas que aparecerem ou participem nos seus vídeos ou fotos e 
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garantem que comunicaram a eles sobre o conteúdo deste Regulamento e as condições de 

publicação do vídeo ou foto em redes sociais da Vero e parceiros. 

 

V – PERÍODO DA AÇÃO 

 

5. Para todos os efeitos a Ação ocorrerá no período compreendido entre os dias 11 a 30 do 

mês de Junho de 2021, contemplando o Mês dos Namorados. 

 

VI – RESPONSABILIDADES 

 

6.1. A Vero se reserva o direito de desqualificar qualquer Participante que venha a manipular 

e/ou violar o correto andamento desta Ação, bem como aquele que descumprir o presente 

Regulamento, especialmente se houver descumprimento da Cláusulas 6.2. a seguir. 

 

6.2. O Participante se responsabiliza inteiramente pelo vídeo postado ou enviado à Vero, 

não sendo a última responsável pela publicação de vídeos difamatórios, preconceituosos, 

que contenham imagens de menores de idade, que atentem qualquer direito ou infrinjam 

direitos de propriedade intelectual de terceiros.  

 

6.3. Caso ocorra qualquer falha técnica na postagem de conteúdo e esta falha decorra de 

culpa exclusiva de terceiros ou da plataforma que irá sediar a votação nos dias 28 e 29 de 

Junho, a Vero não poderá ser responsabilizada por tais fatos.  

 

VII – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

7. A participação nesta Ação caracteriza a aceitação e o reconhecimento integral dos termos 

e condições deste Regulamento, bem como da Política de Privacidade. 

 

7.1. A Vero se reserva o direito de alterar ou modificar qualquer item deste regulamento, de 

acordo com seus objetivos. 

 

7.2. A Vero se reserva o direito de alterar ou suspender a presente ação a qualquer tempo, 
em caso fortuito e/ou de força maior, comprometendo-se a comunicar tal fato, caso ocorra, 
pelos mesmos meios utilizados para divulgação da Promoção. 

 

7.3. As condições expostas no material da Ação podem sofrer alterações, hipótese em que 

serão divulgadas as novas condições pelo perfil do instagram @verointernet e por meio da 

página “www.verointernet.com.br/mesdosnamoradosvero”. 

 

7.4. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos por uma comissão nomeada pela Vero 

para esse fim, cujas decisões serão soberanas. 
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7.5. O contato com a comissão nomeada pela Vero poderá ser realizado por meio do e-mail 

faleconosco@verointernet.com.br. 

 

7.6. O Participante poderá inserir mais de uma foto ou vídeo, desde que contenha conteúdo 

diferente. 

 

7.7. Caso o Participante insira mais de uma foto ou vídeo, apenas uma das postagens 

realizadas poderá concorrer na votação do público, que irá ocorrer no perfil da Vero no 

Instagram (@verointernet). 

 

7.8. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do domicílio do participante para solução de 
quaisquer questões referentes a presente Promoção 

 

VIII – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

8. A participação nesta ação envolverá o Tratamento de Dados Pessoais, nos termos da Lei 

Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018 ou LGPD) e suas alterações posteriores. 

 

8.1. A Vero cumprirá todos os requisitos previstos na legislação aplicável e para tanto o 

Tratamento de Dados deverá se dar, exclusivamente, conforme instruções da Política de 

Privacidade da Vero, disponível aqui. 

 

8.2. O Participante será o único responsável por garantir a exatidão, clareza, relevância e 

atualização tempestiva dos Dados Pessoais fornecidos, conforme previsto na Política de 

Privacidade. 

 

8.3. Os Dados Pessoais do Participante que forem diretamente coletados pela Vero, ou 

fornecidos à Vero pelo Participante serão utilizados apenas para as seguintes finalidades, 

conforme indicadas abaixo: 

 

Tipo de Dado Pessoal Finalidade 

Nome  
Contato para comunicar caso o vídeo/imagem seja um 

finalista 

Nome do parceiro Meramente informativo 

Telefone para contato 
Contato para comunicar caso o vídeo/imagem seja um 

finalista 

Endereço Informação para confirmar a Elegibilidade e entregar o prêmio 

Cidade Informação para confirmar a Elegibilidade e entregar o prêmio 
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UF Informação para confirmar a Elegibilidade e entregar o prêmio 

E-mail 
Contato para comunicar caso o video/imagem seja um 

finalista; e envio de mailing para prospecção de vendas. 

CPF Para considerarmos um CPF por finalista 

Nome do Filme Para checagem da reprodução 

Minutagem da Cena Para checagem da reprodução 

É Cliente Vero 
Em caso de não clientes, usaremos o mailing para 

prospecção de vendas. 

@ do instagram 
Para confirmar a Elegibilidade e acessar o video/imagem 

participante. 

Nome no Facebook 
Para confirmar a Elegibilidade e acessar o video/imagem 

participante. 

Imagem e voz  
Para confirmar a Elegibilidade e acessar o video/imagem 

participante. 

8.4. As bases legais para o Tratamento dos Dados Pessoais do Participante de acordo com 

as finalidades descritas acima são as seguintes: 

• Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato 

quando necessários para a realização da ação e entrega do Prêmio, ou caso o 

Participante entre em contato conosco com alguma solicitação ou reclamação. 

• O consentimento livre e informado do Participante para: (i) Envio de comunicações de 

marketing via e-mail; (ii) Preenchimento de Dados Pessoais opcionais, ou em outras 

situações pontuais, sempre de acordo com a Legislação Aplicável. 

• Detecção e prevenção de fraudes de identidade de acordo com obrigações legais da 

Vero. 

• Legítimo interesse da Vero para: (i) Envio de comunicações comerciais essenciais à 

prestação dos Serviços (como por exemplo e-mails sobre participação na ação); (ii) 

Realização de testes para corrigir possíveis erros; (iii) Elaboração de análises e 

relatórios para avaliar os resultados da ação; (iv) Envio de comunicações de marketing 

para clientes.  

8.5. O Participante poderá, a qualquer momento, marcando a caixa correspondente no 

processo de cadastro, ou solicitando o seu descadastramento a partir de comunicações da 

Vero, deixar de receber comunicações de marketing da Vero. 

 

8.6. A Vero permite o acesso aos Dados Pessoais dos Participantes por terceiros com os 

quais a Vero tenha estabelecido previamente relações comerciais, conhecidos como  



 

 

 

São Paulo, 15 de Junho de 2021. 

 

Página 6 de 6 
 

Operadores, que acessam tais dados a fim de cumprir com as finalidades específicas para 

as quais a Vero realiza o Tratamento de Dados Pessoais, conforme estabelecidas neste 

Regulamento. Estas relações entre a Vero e seus Operadores são reguladas e delimitadas 

em seus contratos correspondentes, e cumprem com todos os requisitos da Legislação 

Aplicável. Da mesma forma, a Vero garante que seus Operadores cumpram com todos os 

requisitos de segurança exigidos pela Legislação Aplicável. 

 

8.7. A Vero poderá comunicar os seus Dados Pessoais às autoridades competentes, caso 

sejam excepcionalmente solicitadas e em cumprimento a obrigações legais ou regulatórias 

ou em cumprimento a decisões judiciais ou administrativas, e sempre de acordo com a 

Legislação Aplicável. 

 

8.8. O Tratamento dos Dados Pessoais pela Vero será realizado apenas na medida, e pelo 

tempo necessário para a realização da Ação. Poderemos reter alguns Dados Pessoais para 

além do período de revisão para cumprir nossas obrigações legais ou regulatórias, bem 

como para permitir e garantir o exercício regular de nossos direitos (por exemplo, em 

processo judicial, administrativo ou arbitral), ou mediante o seu consentimento, conforme 

aplicável. 

 

IX – PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

9.1. O Participante não deve compartilhar fotos ou vídeos que infrinjam ou violem direitos de 

outras pessoas, incluindo direitos de propriedade intelectual. A parceria da Vero com o 

Telecine permite que os filmes do catálogo do Telecine sejam utilizados para esta Ação sem 

que haja infração de direitos de propriedade intelectual. 

 

9.2. Os Participantes declaram que são proprietários dos direitos de propriedade intelectual 

(como direitos autorais ou marcas registradas) sobre o conteúdo que compartilhar nas fotos 

e vídeos enviados para a presente Ação. 

 

9.3. Os Participantes concedem à Vero uma licença não exclusiva, transferível, 

sublicenciável, isenta de royalties e válida mundialmente para hospedar, usar, distribuir, 

modificar, veicular, copiar, executar publicamente ou exibir, traduzir e criar trabalhos 

derivados de suas fotos ou vídeos submetidos para participação nesta Ação. 

 

********************************************************* 

 


