TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO SPORTINGQUIZ 2018
LEIA ATENTAMENTE ESTES TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO.
O SPORTINGQUIZ.NET é voltado a todos os aficionados por esporte e tem o objetivo de
incentivar o conhecimento esportivo sobre os assuntos relativos às atividades esportivas. Trata-se
de um aplicativo em formato de trivia desenvolvido para aceitar palpites via mídia eletrônica.
Estes TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO estabelecem os direitos e obrigações entre
você e o SPORTINGQUIZ.NET.
O uso do SPORTINGQUIZ.NET sujeita você ao cumprimento integral destes TERMOS,
CONDIÇÕES E REGULAMENTO e ao cumprimento integral de sua Política de Privacidade.
O SPORTINGQUIZ.NET é um site patrocinado pela Sportingbet e pertence à GVC Holdings
PLC - empresa listada na Bolsa de Londres, registrada na Inglaterra e País de Gales.
Com o SPORTINGQUIZ.NET, durante o período de 09/04/2018 a 02/12/2018, você poderá
demonstrar/testar seus conhecimentos esportivos, palpitar a qualquer momento sobre os eventos
esportivos selecionados e concorrer a prêmios semanais e por períodos determinados de tempo
os quais SPORTINGQUIZ.NET se reserva ao direito de denominar "Turno".
É EXPRESSAMENTE VETADA A PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS DE
IDADE, AINDA QUE SEUS PAIS OU SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS LEIAM E
CONCORDEM COM ESTES TERMOS DE USO. ANTES DE QUALQUER USO DO
SPORTINGQUIZ.NET OS RESPONSÁVEIS LEGAIS DOS MENORES DE 18 ANOS OU
INCAPAZES RESPONDEM PELOS ATOS DOS SEUS REPRESENTADOS,
TUTELADOS OU CURATELADOS. O SPORTINGQUIZ.NET NÃO SE
RESPONSABILIZA PELAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS
PARTICIPANTES, INCLUSIVE COM RELAÇÃO À SUA CAPACIDADE CIVIL OU
MAIORIDADE.
É EXPRESSAMENTE VETADA A PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES E
FORNECEDORES DIRETOS DA GVC HOLDINGS PLC, BEM COMO DE SUAS
SUBSIDIÁRIAS.
SE NÃO CONCORDAREM COM OS TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO
AQUI PRESENTES, NÃO PARTICIPEM DO SPORTINGQUIZ.NET.

AO PARTICIPAR OU ACESSAR O SPORTINGQUIZ.NET E SUAS
FUNCIONALIDADES, VOCÊ RECONHECE A INTEGRIDADE DESTES TERMOS,
CONDIÇÕES E REGULAMENTO E CONCORDA QUE SE VINCULOU
INTEGRALMENTE ÀS SUAS REGRAS, DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA.
O SPORTINGQUIZ.NET POSSUI CARÁTER RECREATIVO.
O CADASTRAMENTO E A PARTICIPAÇÃO NO SPORTINGQUIZ.NET É
VOLUNTÁRIA E TOTALMENTE GRATUITA. NÃO HÁ CUSTOS, TAXAS, BEM
COMO NENHUM VÍNCULO À COMPRA DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO
QUE IMPLIQUE SUA PARTICIPAÇÃO.
Quaisquer dúvidas relativas ao SPORTINGQUIZ.NET e as condições para sua participação, ou
ainda sobre estes TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO, poderão ser esclarecidas pelo
e-mail suporte@sportingquiz.net
1. PALPITANDO NO SPORTINGQUIZ.NET
1.1. CADASTRO
Para palpitar no SPORTINGQUIZ.NET você deverá ser maior de idade, aceitar estes TERMOS,
CONDIÇÕES E REGULAMENTO, realizar de forma voluntária e gratuita o seu cadastro no site
SPORTINGQUIZ.NET, indicando seu nome, sobrenome, CPF válido, data de nascimento, email válido (login) e senha alfanumérica de acesso.
1.1.2 CUPOM CÓDIGO PROMOCIONAL
Entre o período de 09/04/2018 a 02/12/2018, para motivar e engajar a participação, tanto de
novos usuários, quanto dos já cadastrados, o SPORTINGQUIZ.NET se reserva ao direito de criar
códigos promocionais temporários que podem gerar bônus aos participantes.
1.1.4 . DADOS, INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS
As informações do Cadastro são protegidas nos termos da Lei e pela Política de Privacidade do
SPORTINGQUIZ.NET. Ao realizar seu Cadastro, você garante a veracidade e a correção das
informações que prestar e que o manterá sempre atualizado. O seu login (e-mail) e senha,
escolhidos, são pessoais e intransferíveis e a responsabilidade pela guarda e proteção destas
informações

é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, assim como a utilização indevida por quaisquer
terceiros que obtiverem sua senha por ação ou sua omissão. ATENÇÃO: O preenchimento
incorreto ou o não fornecimento de todas ou algumas das informações requeridas no cadastro
invalidará a inscrição do participante no SPORTINGQUIZ.NET. E o desabilitará ao recebimento
dos prêmios que nela consta.
Cadastros desatualizados poderão impedir ou dificultar o contato do SPORTINGQUIZ.NET com
você. SPORTINGQUIZ.NET não se responsabilizará por qualquer fato decorrente da sua
inabilidade para receber ou responder notificações em virtude de dados desatualizados ou
imprecisos constantes do Cadastro.
O usuário com o cadastro atualizado, ou mesmo aquele com o cadastro desatualizado, terá o
prazo improrrogável de 30 dias para reclamar seu prêmio junto à SPORTINGQUIZ.NET, sempre
por escrito (e-mail).
O patrocinador, parceiros, anunciantes e/ou afiliados do SPORTINGQUIZ.NET poderão ter
acesso ao seu cadastro e dados do seu perfil no Facebook, para fins de campanhas ou ações de
marketing, sorteios, promoções dentre outras relativas ao mundo do esporte. Portanto, você
expressamente consente na utilização do seu cadastro para tal finalidade e com o recebimento de
emails e mensagens do SPORTINGQUIZ.NET, seu patrocinador, parceiros, anunciantes e/ou
afiliados.
1.2. ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SPORTINGQUIZ.NET
Mediante a aceitação destes TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO, conecte-se pela
Internet com login (e-mail), senha e participe do SPORTINGQUIZ.NET para palpitar sobre
fatos, lances e resultados que poderão ocorrer nos eventos esportivos abordados pelo site e
participar também de um ranking de pontuação semanal e por turnos.
Para uma maior dinâmica e competitividade, o SPORTINGQUIZ.NET organiza toda semana, a
seu critério, um novo quiz relacionado aos principais eventos esportivos que ocorrem no mundo.
Para participar desse quiz, de acordo com seus conhecimentos, afinidade, critérios como o tema e
nível de dificuldade dos eventos esportivos, você deverá responder sete enquetes sobre eventos
esportivos disponíveis, dar seus palpites e validá-los. Não deixe o seu palpite para a última hora.
Não será possível realizar palpites sobre eventos esportivos já iniciados.
O SPORTINGQUIZ.NET disponibilizará até quatro modalidades de enquetes:

a) Correct Score
Modalidade placar correto, ou seja, o participante deverá acertar o placar exato do evento
esportivo. Ex.: Time A 1 x 2 Time B
b) Heads&Tails
Modalidade cara ou coroa. Aqui o participante define um vencedor e um perdedor.
c) Home,Draw & Away
Modalidade casa, empate ou visitante. Cabe ao participante definir se será vitória, empate ou
derrota. Não é necessário acertar o placar.
d) Multiple Answers
Será na modalidade de múltipla escolha, ou seja, terá apenas uma resposta correta entre diversas
alternativas. Fica a critério do SPORTINGQUIZ.NET cadastrar as alternativas compatíveis com
cada evento esportivo específico.
1.3. PONTUAÇÃO E RANKING SPORTINGQUIZ.NET
Para acumular pontos, basta o participante acertar seus palpites sobre os resultados, fatos e lances
referentes aos eventos esportivos que constam a cada semana no SPORTINGQUIZ.NET. Cada
resposta correta acresce nta determinado número de pontos ao Ranking do participante.
O número de pontos varia em função de critérios como o tema e nível de dificuldade do quiz.
Caberá ao SPORTINGQUIZ.NET especificar o peso de cada enquete relativa a determinado
evento esportivo, ou seja, o SPORTINGQUIZ.NET poderá determinar PESOS de 1 a 4 para cada
uma delas:
a) Peso 1 = 25 pontos
b) Peso 2 = 50 pontos
c) Peso 3 = 75 pontos
d) Peso 4 = 100 pontos
Outras formas de acumular pontos:

a) Pontuação Extra
O usuário que obtiver maior engajamento, ou seja, participar seguidamente dos quizes, somará
pontos extras (bônus). Exemplo: Ao participar do seu Primeiro quiz, ele ganha 1 ponto extra
(bônus). Do Segundo consecutivo, 2 pontos extras (bônus). Do Terceiro consecutivo, 3 pontos
extras (bônus) e assim por diante. Quando falhar, volta a contar a partir de sua próxima
participação, contabilizando novamente 1 ponto; ou seja, o participante que não palpitar
seguidamente, ou deixar de palpitar por uma semana, não ganhará o ponto extra (bônus). Ao
término da temporada atual em 10/12/2017 e caso se inicie uma nova temporada, a pontuação
extra por participação de todos os participantes será automaticamente zerada.
1.3.1 Dessa forma será possível aos participantes acumularem pontos para dois tipos de
Ranking:
a) Ranking Semanal
Toda semana ou troca de quiz, o Ranking Semanal é zerado e se inicia uma nova contagem.
b) Ranking dos Turnos 1, 2 e 3
Turno 1: 09 de Abril a 01 de julho de 2018
Turno 2 : 02 de julho a 23 de setembro de 2018
Turno 3 : 24 setembro a 02 de dezembro de 2018
Computará o desempenho de cada participante em todas as semanas referentes aos períodos
citados acima. Ao término de cada Turno, o Ranking é zerado e se inicia uma nova contagem. É
possível que durante determinados eventos esportivos e festivos exista uma alteração nesta regra,
substituindo os rankings de TURNO por um ranking específico ligado ao evento.
1.3.2 CRITÉRIOS DIVERSOS
a) Nas enquetes relacionadas a Futebol, os resultados serão computados ao término do tempo
regulamentar da partida (90 minutos, incluídos os acréscimos concedidos pelo juiz). Não será
considerada qualquer ocorrência que venha a acontecer durante a prorrogação ou disputa por
pênaltis.
b) Cartão Amarelo/Cartão Vermelho. No futebol, como aviso da ocorrência de alguma infração,
tais como “falta” ou “indisciplina” e servindo de advertência, é mostrado a um atleta o cartão

amarelo. Ao ser mostrado um segundo cartão amarelo ao mesmo atleta, automaticamente este
recebe também um cartão vermelho, sendo imediatamente expulso de campo. Nesse caso, para
efeito de resultado para as enquetes do SPORTINGQUIZ.NET, o segundo cartão amarelo será
descartado, considerando apenas 1 Cartão Amarelo e 1 Vermelho. No caso de dois ou mais
jogadores receberem um cartão amarelo ou cartão vermelho por estarem envolvidos no mesmo
incidente, para o palpite vencedor será considerado o jogador da equipe que receber o primeiro
cartão. Os cartões amarelos ou cartões vermelhos só serão contados quando mostrados aos
jogadores até o final do Tempo Regulamentar. Não serão considerados todos e/ou quaisquer
outros cartões mostrados depois do encerramento do Tempo Regulamentar.
c) Para as enquetes relacionadas ao minuto em que acontecerá um gol (Ex.: “Em qual intervalo
acontecerá o primeiro gol?” ou “Em qual intervalo acontecerá o último gol?”), os palpites
vencedores deverão selecionar a faixa de tempo
dentro da qual o gol será marcado (ex.: 21-30 minutos). Caso um gol seja marcado com 19
minutos e 5 segundos de jogo, ou seja, ultapasse o tempo de 19 minutos cravados, a faixa de
tempo vencedora será considerada como sendo de 20 minutos. Se por qualquer motivo e por
decisão da arbitragem um jogo for suspenso antes da marcação do primeiro gol, todos os palpites
serão desconsiderados. Se um jogo for suspenso depois da marcação do primeiro gol, será válida
a faixa de tempo na qual o gol foi marcado.
d) No caso de qualquer disputa, a pontuação será feita considerando a emissora de TV que cobrir
o jogo. Se o jogo estiver sendo coberto por mais de uma estação de televisão e as estações
discordarem, ou se o jogo não for televisionado por inteiro (no todo), a determinação da UK
Press Association não será utilizada.
e) Sites de referências utilizadas pelo SPORTINGQUIZ.NET para a validação dos resultados:
http://www.ligabbva.com/
http://www.ligue1.com/
http://www.legaseriea.it/
http://www.uefa.com/
http://www.bundesliga.de/
http://www.nba.com/

http://globoesporte.globo.com/
http://br.ufc.com/
http://www.as.com/
http://www.marca.com/
http://www.conmebol.com/
http://br.esporteinterativo.yahoo.com/
http://www.cbf.com.br/
http://www.fifa.com/
http://www.meus resultados.com/
f) No caso de uma equipe ser suspensa pela Justiça Desportiva, a mesma perderá os pontos das
partidas que deveriam ser disputadas durante o período da suspensão, e o adversário será
declarado vencedor pelo placar de três a zero.
Regulamento Geral CBF: http://cdn.cbf.com.br/content/201403/465377474.pdf
d) Qualquer evento esportivo que faça parte do Quiz semanal e seja cancelado por motivos
alheios ao Sportingquiz não somará pontos para os rankings semanal e dos turnos e a pergunta
será cancelada.
1.4. PREMIAÇÃO
A premiação do SPORTINGQUIZ.NET obedecerá ao critério da maior pontuação alcançada
pelos seus participantes ao final de cada semana e também ao final de cada trimestre. Não serão
objeto desta promoção nem de distribuição gratuita os seguintes produtos ou similares:
medicamentos, armas, munições, explosivos, fogos de artifício ou estampido, bebidas alcoólicas,
fumo e derivados deste.
1.4.1 PREMIAÇÃO SEMANAL
O participante, primeiro colocado no ranking semanal, ou seja, aquele que acumular mais pontos
durante cada rodada, receberá como prêmio uma bola exclusiva SPORTINGQUIZ.NET 2018.

1.4.2 PREMIAÇÃO AO CAMPEÃO DE CADA TURNO
O participante, primeiro colocado no ranking de cada um dos 3 turnos, ou seja, aquele que
acumular mais pontos durante os períodos de 09/04/2018 a 01/07/2018, 02/07/2018 a 23/09/2018
e 24/09/2018 a 02/12/2018, receberá como prêmio um ticket/ingresso com direito a um
acompanhante para evento esportivo internacional. O vencedor e seu acompanhante terão direito
a passagem aérea e hospedagem.
1.4.3. SUPER PRÊMIO – “Craque da Rodada”
Toda semana, o primeiro participante que obtiver 100% (cem por cento) de aproveitamento, ou
seja, o primeiro que acertar os sete palpites referentes as enquetes por ele selecionadas, ganha o
SUPER PRÊMIO – “CRAQUE DA RODADA”: um ticket/ingresso com direito a um
acompanhante para evento esportivo internacional. O vencedor e seu acompanhante terão direito
a passagem aérea e hospedagem.
1.4.5. CRITÉRIOS DIVERSOS
Para poder ganhar o Super Prêmio Craque da Rodada é necessário que o participante acerte as
sete perguntas por ele selecionadas. Se por algum motivo alguma das perguntas for anulada o
Prêmio Craque da Rodada não será entregue a nenhum dos participantes e os pontos da pergunta
não serão contabilizados.
1.4.6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a) Para a premiação semanal, caso ocorra o empate na posição, para efeito de desempate será
contemplado o participante cujo palpite na enquete semanal do SPORTINGQUIZ.NET ocorrer
primeiro (dia, mês, hora, minuto e segundo).
b) Para a premiação referente aos TURNOS, caso ocorra o empate na posição, para efeito de
desempate será contemplado o participante cujo cadastramento no SPORTINGQUIZ.NET
ocorrer primeiro (dia, mês, hora, minuto e segundo).
c) Para o Super Prêmio – Craque da Rodada, caso ocorra o empate, para efeito de desempate será
contemplado o participante que somar o maior número de pontos (1o critério de desempate).
Caso persista o empate, será contemplado o participante cujo palpite na enquete semanal do
SPORTINGQUIZ.NET ocorrer primeiro (dia, mês, hora, minuto e segundo) (2o critério de
desempate).

1.4.7. COMUNICAÇÃO AOS VENCEDORES, PRAZOS, ENTREGA DOS PRÊMIOS,
ENTRE OUTROS
a) Os vencedores do SPORTINGQUIZ.NET, tanto os semanais, quanto os mensais, inclusive os
ganhadores do Super Prêmio – “Craque da Rodada”, serão notificados diretamente pelo
SPORTINGQUIZ.NET pelo TELEFONE EMAIL CADASTRADO VÁLIDO no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados logo após o fechamento dos resultados. Após os 5 (cinco) dias úteis,
se o cliente não puder ser contatado, a comunicação será feita por email (que constar no
cadastro) no mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Após a confirmação de que o vencedor foi notificado do prêmio, este deverá, também no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, formalizar seu “aceite”, ou seja, manifestar sua concordância com a
premiação, por escrito (e-mail).
Considerando sempre os cadastros atualizados.
b) Após o “aceite” do vencedor e depois de efetivada a entrega da documentação válida (CPF,
RG e comprovante de residência), o SPORTINGQUIZ.NET se reserva ao direito de realizar a
entrega dos prêmios que constam nestes TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO aos
vencedores em um prazo de até 90 (noventa) dias úteis, contado a partir do dia que o cliente
emitiu seu “aceite” ou corcondância com a premiação e entregou toda a documentação válida
(CPF, RG e comprovante de residência).
c) Caso o contato com o cliente pelo e-mail por ele cadastrado não seja respondido em até 5
(cinco) dias úteis, ou o cliente não emita seu “aceite”/ concordância com o prêmio, por escrito,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou não entregue a documentação válida solicitada, também
nesse prazo de 5 (cinco) dias úteis, o SPORTINGQUIZ se libera da obrigação da entrega do
prêmio, sem qualquer ônus.
d) Os prêmios serão entregues conforme a apresentação por parte dos vencedores de
documentação (CPF, RG e comprovante de residência) que comprovem a veracidade de seu
cadastro.
e) Toda a documentação necessária para viagens ao exterior são de responsabilidade do(s)
ganhador(es) e seu(s) acompanhante(s), eximindo o SPORTINGQUIZ.NET de qualquer
responsabilidade e o custeio de Passaportes, vistos ou qualquer outra documentação exigida
pelas autoridades locais e internacionais.

f) Os prêmios são nominais e intransferíveis. Considera-se aperfeiçoada a obrigação natural
(palpite certeiro) somente após o “aceite” do vencedor. Assim, caso o vencedor venha a falecer
antes do “aceite”, ou seja, antes da “aceitação do prêmio” pelo vencedor, não será considerado
contemplado para o efeito da premiação, ou seja, não ocorrerá a entrega do prêmio caso o
falecimento ocorra antes do “aceite”, mesmo após a comunicação da premiação pelo
SPORTINGQUIZ. NET.
g) Em caso de indisponibilidade ou descontinuidade de qualquer prêmio presente nestes
TERMOS, CONDIÇÕES E REGULAMENTO, o SPORTINGQUIZ.NET se reserva ao total
direito, de forma unilateral, de
substituí-lo por um produto similar de mesmo nível ou valor.
h) Os participantes vencedores, tanto os semanais e os mensais, quanto os vencedores do SUPER
PRÊMIO – CRAQUE DA RODADA, ao concordarem com estes TERMOS, CONDIÇÕES E
REGULAMENTO, comprometem-se a ceder sua imagem para utilização pelo
SPORTINGQUIZ.NET, por seu patrocinador, parceiros, anunciantes e/ou afiliados, autorizando,
de forma ampla, geral e irrestrita, a divulgação do material publicitário criado, bem como aquele
resultante de versões, adaptações e/ou reduções desse mesmo material publicitário.
i) Os resultados obtidos pelo SPORTINGQUIZ.NET junto à análise do cadastro e pontos
acumulados pelos participantes também poderão ser utilizados como parâmetro ou critério de
seleção em outros sorteios e promoções promovidos pelo SPORTINGQUIZ.NET, seu
patrocinador, seus parceiros, anunciantes e/ou afiliados, conforme a decisão do
SPORTINGQUIZ.NET e/ou de seupatrocinador, seus parceiros, anunciantes e/ou afiliados para
cada sorteio ou promoção que vier a ser lançada.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE SPORTINGQUIZ.NET
O SPORTINGQUIZ.NET criou sua política de privacidade para demonstrar seu firme
compromisso com a privacidade de seus usuários. A seguinte política de privacidade mostra as
práticas de reunião e disseminação de informações para este site da Web: www.sportingquiz.net
A Política de Privacidade compreende as seguintes indagações:
1. Quais informações pessoalmente identificáveis o SPORTINGQUIZ.NET coleta?
2. Quais informações pessoalmente identificáveis terceiros coletam através do site da Web?

3. Quais organizações coletam as informações? 4. Como a patrocinadora, a Sportingbet, utiliza
as informações?
5. Com quem o SPORTINGQUIZ.NET pode compartilhar as informações do usuário?
6. Quais escolhas estão disponíveis para os usuários com relação à coleta, utilização e
distribuição das informações?
7. Que tipos de procedimentos de segurança estão em vigor para proteger a perda, mau uso ou
alteração das informações sob controle do SPORTINGQUIZ.NET.?
8. Como os usuários podem corrigir todas e quaisquer imprecisões nas informações?
Em caso de dúvidas ou sugestões sobre a política, entre em contato com:
suporte@sportingquiz.ne t
Coleta de Informações e Coleta de Informações de Uso
A Sportingbet Group é a única proprietária das informações coletadas em
www.sportingquiz.net
Registro
Para utilizar este site da Web, um usuário deve primeiro tornar-se membro via 'Configuração de
Conta.' Durante o registro, o usuário deverá fornecer suas
informações
É opcional para o usuário fornecer informações demográficas (como gênero) e identificadores
exclusivos (como nome de usuário e senha), mas ele deve fazê-lo para que o
SPORTINGQUIZ.NET possa fornecer uma experiência mais personalizada em seu site.
Utilização das Informações
O SPORTINGQUIZ.NET utiliza seu endereço de IP (Protocolo de Internet) para ajudar a
diagnosticar problemas com o servidor e para administrar o site da Web. Ao palpitar, ou ao
entrar no servidor de segurança, seu endereço de IP é comparado com sua ID (identidade) de
usuário para o propósito duplo de prevenir a fraude e criar um caminho de auditoria. Essa
informação não é utilizada ou acessada para outros propósitos.

Além do telefone celular válido cadastrado que o SPORTINGQUIZ.NET utiliza, tanto para
validar o processo de cadastramento, quanto para comunicar aos vencedores e combinar a
entrega dos prêmios, também pode se utilizar das foutrasinformações como endereços de e-mail
para avisar os clientes sobre promoções especiais que pode estar oferecendo ou para informar-lhe
notícias ou mudanças que possam afetar suas experiências de jogo. Se você não quiser receber
newsletter/notícias, pode clicar na opção “newsletter” e escolher pela função de não mais receber
esses e-mails “não receber esse tipo de e-mail”.
Perfil
O SPORTINGQUIZ.NET armazena as informações que coleta por meio de cookies, arquivos de
log, clear gifs (identificadores de imagens) e/ou terceiros para criar um perfil de seus usuários.
Um perfil é a informação armazenada que mantém sobre os usuários individuais que detalha suas
preferências de audiência. Consequentemente, a informação coletada é ligada às informações
pessoalmente identificáveis do usuário para realizar promoções e melhorar o conteúdo e a
funcionalidade do site para o usuário. Esse perfil é utilizado para adequar a visita de um usuário
ao site da Web e para direcionar as promoções de marketing pertinentes a ele. O
SPORTINGQUIZ.NET não compartilha seu perfil com terceiros.
Cookies
Um cookie é uma parte dos dados armazenados no computador do usuário ligado às informações
sobre o usuário. A utilização de um cookie não está de maneira nenhuma ligada a qualquer
informação pessoalmente identificável enquanto estiver no site do SPORTINGQUIZ.NET. Ele
utiliza os cookies de ID de sessão e os cookies persistentes. Para o cookie de ID de sessão, uma
vez que os usuários fechem o navegador, o cookie é simplesmente encerrado. Um cookie
persistente é um pequeno arquivo de texto armazenado no disco rígido do usuário por um
período de tempo estendido. Os cookies persistentes podem ser removidos seguindo-se as
orientações do arquivo de ajuda do navegador da Internet.
http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
Alguns dos parceiros de negócios utilizam cookies no site doSPORTINGQUIZ.NET (por
exemplo, anunciantes). Entretanto, não se tem acesso ou controle sobre esses cookies, uma vez
que a permissão foi dada a eles para estabelecer cookies para publicidade.
Arquivos de Log

Como na maioria dos servidores de sites da Web padrão são utilizados arquivos de log. Isso
inclui endereços de protocolo de Internet (IP), tipo de navegador, provedor de serviço de Internet
(ISP), páginas de referência/saída, tipo de plataforma, marcas de data/hora e número de cliques
para análise de tendências, administração do site, acompanhamento do movimento do usuário no
geral, e reunião de informações demográficas amplas para utilização agregada. Os endereços de
IP, etc. não estão vinculados às informações pessoalmente identificáveis. Os endereços de IP são
ligados às informações pessoalmente identificáveis para habilitar nosso serviço baseado na Web.
Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)
A companhia de publicidade do SPORTINGQUIZ.NET terceirizada, emprega uma tecnologia de
software denominada clear gifs (também conhecida como Web Beacons/Web Bugs) que ajuda a
administrar melhor o conteúdo do site informando qual é efetivo. Os clear gifs são gráficos
pequenos com um identificador exclusivo, similar em função aos cookies, e são utilizados para
acompanhar os movimentos on-line dos usuários da Web. A principal diferença entre os dois é
que os clear gifs são invisíveis na página e muito menores, com um tamanho aproximado do
ponto no final desta sentença. Os clear gifs não estão ligados às informações pessoalmente
identificáveis dos usuários.
Os clear gifs podem "funcionar com" os cookies existentes em um computador se ambos forem
do mesmo site da Web ou companhia de publicidade. Isso significa, por exemplo, que se uma
pessoa visitou "www.companyX.com", que utiliza clear gif de uma companhia de publicidade, a
companhia de publicidade poderá combinar o identificador do clear gif e o número de ID do
cookie da companhia de publicidade para mostrar o comportamento on-line passado daquele
computador. Essa informação coletada seria então fornecida à companhia de publicidade.
Além disso, o SPORTINGQUIZ.NET utiliza clear gifs nos e-mails baseados em
HTML para as informações sobre quais e-mails foram abertos pelos destinatários. Isso permite
determinar a efetividade de certas comunicações e de das campanhas de marketing. Se os
usuários quiserem receber esses e-mails com opção de recusa, envie e-mail para
suporte@sportingquiz.net.
Comunicações do Site
Ofertas Especiais e Atualizações

O SPORTINGQUIZ.NET poderá enviar a todos os novos membros um e-mail de boas-vindas
para veriicar o nome de usuário. Os membros estabelecidos recebem ocasionalmente
informações por e-mail sobre serviços e negócios especiais. Em respeito à privacidade dos
usuários, é apresentada a opção de não receber esses tipos de comunicações. Se você não quiser
receber newsletter/notícias, pode clicar na opção “newsletter” e escolher pela função de não mais
receber esses e-mails “não receber esse tipo de e- mail”.
Atendimento ao Cliente
O SPORTINGQUIZ.NET se comunica com os usuários regularmente para fornecer os serviços
solicitados e com relação a assuntos relacionados à sua conta, o SPORTINGQUIZ.NET responde
via e-mail.
Compartilhamento
Ressalva Legal
Embora o SPORTINGQUIZ.NET tenha feito todos os esforços para preservar a privacidade do
usuário, eventualmente precisará revelar informações pessoais quando isso for exigido por lei e
quando solicitado judicialmente, ou ainda por inquérito policial ou processo legal em relação ao
site da Web.
Intermediários Terceirizados
Transições de Negócios
No caso do SPORTINGQUIZ.NET, ou seu patrocinador, o Sportingbet entrar em uma transação
de negócios, como uma fusão, sendo adquirida por outra companhia, ou vendendo uma parte de
seus ativos, as informações pessoais, na
maior parte, farão parte dos ativos transferidos. Os usuários serão notificados por e-mail antes de
uma mudança de propriedade ou controle de suas informações pessoais.
Escolha/Não-Permissão
Os usuários do SPORTINGQUIZ.NET têm a oportunidade de não permitir a utilização de suas
informações para propósitos não diretamente relacionados ao site do SPORTINGQUIZ.NET
quando solicitadas as informações. Os usuários que não querem mais receber comunicações
promocionais podem cancelar o recebimento dessas comunicações. Se você não quiser receber

newsletter/notícias, pode clicar na opção “newsletter” e escolher pela função de não mais receber
esses e-mails “não receber esse tipo de e-mail”. Os usuários do site são sempre notificados
quando suas informações estão sendo coletadas por quaisquer partes externas. O
SPORTINGQUIZ.NET faz isso de maneira que os usuários possam fazer uma escolha informada
se querem ou não continuar com os serviços que exigem uma parte externa.
Links
O SPORTINGQUIZ.NET não contém links para outros sites. De qualquer maneira, os usuários
são estimulados a ficarem atentos quando deixarem o site e lerem as políticas de privacidade de
todo e qualquer site da Web que coleta informações pessoalmente identificáveis. Esta política de
privacidade só se aplica a informações coletadas por este site da Web.
Pesquisas e Competições
De tempos em tempos o site do SPORTINGQUIZ.NET solicita informações aos usuários através
de pesquisas ou competições. A participação nessas pesquisas ou competições é totalmente
voluntária e o usuário, assim, escolhe se quer ou não revelar essas informações. As informações
solicitadas normalmente incluem informações de contato (como nome) e informações
demográficas (como CEP). As informações de contato serão utilizadas em compartilhamento
com os patrocinadores das competições para notificar os vencedores e fazer a premiação.
Informações de pesquisa anônima serão utilizadas para propósitos de monitoramento ou
melhoria da utilização e da satisfação deste site. As informações pessoalmente identificáveis do
usuário não são compartilhadas com
terceiros a não ser após notificação e escolha prévia. Embora possa utilizar intermediários para
conduzir essas pesquisas ou competições, eles não podem utilizar as informações pessoalmente
identificáveis para quaisquer propósitos secundários.
Segurança
Este site da Web toma todas as precauções para proteger as informações dos usuários. Quando os
usuários submetem informações sensíveis através do site da Web, suas informações estão
protegidas on-line e off-line.
Quando o formulário de registro/pedido solicita aos usuários que insiram informações sensíveis
(como número de celuar), essa informação é codificada e protegida com o melhor software de
codificação da indústria - SSL. Quando estiver em uma página segura, como no formulário de

pedido do SPORTINGQUIZ.NET, o ícone na parte inferior de navegadores da Web como
Nestscape Navigator e Microsoft Internet Explorer se torna fechado, em oposição a aberto,
quando os usuários estão apenas 'surfando.'
Embora o SPORTINGQUIZ.NET utilize a codificação SSL para proteger informações sensíveis
on-line, também é feito tudo o que estiver ao alcance para proteger as informações do usuário
off-line. Todas as informações dos usuários, não apenas as informações sensíveis mencionadas
acima, estarão restritas nos escritórios do SPORTINGQUIZ.NET. Somente os funcionários que
necessitam das informações para realizar um trabalho específico (por exemplo, o representante
do atendimento ao cliente) têm acesso às informações pessoalmente identificáveis. Os
funcionários precisam utilizar protetores de tela protegidos por senha quando deixam as suas
mesas. Quando eles retornam, eles precisam inserir novamente sua senha para obter acesso
novamente às informações do usuário. Além disso, TODOS os funcionários são mantidos
atualizados sobre práticas de segurança e privacidade. Todo ano, e toda vez que novas políticas
são adicionadas, os funcionários são notificados e/ou lembrados sobre a importância que damos à
privacidade, e o que eles podem fazer para assegurar que as informações dos usuários estejam
protegidas. Finalmente, os servidores que armazenam informações pessoalmente identificáveis
estão em um ambiente seguro.
Se os usuários tiverem quaisquer perguntas a fazer sobre a segurança do site da Web, podem
enviar um e-mail para suporte@sportingquiz.net.
Diretrizes Para os menores de 18 anos
1. A Sportingbet acredita em proporcionar um ambiente protegido e reconhece que este site
representa um lazer atraente. É terminantemente proibido para qualquer pessoa com menos de 18
anos palpitar no SPORTINGQUIZ.NET. Não é reservado o direito de solicitar documentos para
verificação de qualquer cliente e pode ser suspenso um cadastro até que a prova seja recebida.
2. Observe que qualquer pessoa com menos de 18 anos que estiver palpitando no
SPORTINGQUIZ.NET perderá o direito a qualquer prêmio.
Data Protection
O SPORTINGQUIZ.NET utiliza tecnologias líderes e software de codificação para salvaguardar
seus dados e manter padrões estritos de segurança para impedir qualquer acesso não-autorizado a
eles. Interactive Sports (C.I.) Limitada é um Controlador de Dados, tal como definido na
Proteção de Dados (Distrito Administrativo de Guernsey) 2001, conforme alteração ("Lei da

DP") e está registrada no Registro de Proteção de Dados de Guernsey. Alguns produtos e
serviços são fornecidos em associação com terceiros, caso em que tal terceiro também pode ser
um Controlador de Dados. Todos os dados pessoais fornecidos por você em resposta a este site
ou não, serão processados pelo SPORTINGQUIZ.NET de acordo com a Lei DP e esta
Declaração de Privacidade. Interactive Sports (C.I.) Limitada fornecerá, a pedido de um usuário,
uma cópia de qualquer informação detida sobre essa pessoa, em conformidade com a Lei DP
sujeito ao pagamento pelo usuário da taxa legal.
Complemento de Informações
Para que este site da Web cumpra adequadamente com sua obrigação para com os usuários é
necessário que se complemente as informações que recebe com as informações de fontes de
terceiros. Assim, o SPORTINGQUIZ.NET utiliza a TRUSTMARK para verificar a identidade e
o endereço do usuário para eliminar transações fraudulentas.
Corrigindo/Atualizando/Apagando/Desativando Informações Pessoais
Se uma informação pessoal mudar (como CEP, telefone, e-mail ou endereço postal), ou se um
usuário não quiser mais o serviço, será fornecido um meio de corrigir, atualizar ou
apagar/desativar as informações pessoais dos usuários. Isso pode ser feito através de e-mail para
suporte@sportingquiz.net.
Notificação de Mudanças
Se o SPORTINGQUIZ.NET decidir mudar a política de privacidade, serão colocadas essas
mudanças na política de privacidade. O SPORTINGQUIZ.NET utiliza as informações de acordo
com a política de privacidade sob a qual as informações foram coletadas.
Se, entretanto, o SPORTINGQUIZ.NET for utilizar as informações pessoalmente identificáveis
dos usuários de maneira diferente das estabelecidas na época da coleta, os usuários serão
notificados por e-mail. Os usuários terão uma escolha sobre a utilização ou não de suas
informações de maneira diferente. Entretanto, se os usuários optaram por não receber todas as
comunicações com o site ou apagaram/desativaram sua conta/seu cadastro, então eles não serão
contatados, nem suas informações pessoais serão utilizadas dessa nova maneira.
Direitos dos Participantes
O SPORTINGQUIZ.NET se compromete a assegurar total transparência e clareza em todos os
seus relacionamentos com os clientes. O SPORTINGQUIZ.NET reserva o direito de mudar as

premiações e os termos e condições da campanha a qualquer estágio da mesma. Todas as
decisões referentes à campanha serão decididas e definidas pela SPORTINGQUIZ.NET. A
SPORTINGQUIZ.NET respeita a privacidade de todos os participantes e se compromete a
proteger quaisquer dados sobre os participantes de partes externas.
Lei Governamental
Esta declaração de privacidade e todas as questões de proteção de dados em conexão com o uso
do site serão regidas e interpretadas de acordo com as leis
do Reino Unido, sem levar em conta o conflito de leis das mesmas, e qualquer pessoa, usando o
site, concorda irrevogavelmente que os tribunais do Reino Unido têm competência exclusiva
para decidir quaisquer litígios que possam surgir ou em conexão com esta declaração de
privacidade.
Informações de Contato
Se os usuários tiverem quaisquer perguntas ou sugestões a fazer com relação à nossa política de
privacidade, contate-nos em: Email: suporte@sportingquiz.net.

