
Termos e Condições 

1 – QUEM SOMOS?  

A MOOD é uma webmagazine diária que publica informação nacional e internacional sobre bem-

estar, lazer, comportamento, carreira, família, moda, beleza, etc.. e sedeada na Praceta Quinta da 

Marialva nº3 5ºB 2855-696 Corroios 

 

2 – PORQUÊ ESTES TERMOS E CONDIÇÕES?  

O presente Termos e Condições serve para informar o utilizador das condições gerais de utilização 

do site da MOOD. Com a utilização deste site, o utilizador concorda em cumprir os presentes 

termos e condições de utilização, e declara tê-los lido, compreendido e aceite na sua totalidade.  

 

3 – POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

A MOOD respeita a privacidade do seu utilizador e todas as normas legais que protegem os seus 

dados pessoais. Os dados pessoais recolhidos são tratados no estrito respeito e cumprimento da 

Lei de Proteção de Dados Pessoais.    

 

4 – QUE DADOS PESSOAIS SÃO RECOLHIDOS E COM QUE FINALIDADE?  

No âmbito da participação nos passatempos, os dados recolhidos são o nome, email, telefone, 

morada, nr. CC/BI e data de nascimento. Os elementos são necessários para a entrega ou recolha 

de prémios pelos participantes nos passatempos.  

 

5 - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

Nos termos da lei, os dados recolhidos são processados automaticamente pela MOOD e destinam-

se à gestão dos passatempos. A MOOD poderá também proceder à apresentação de futuras 

propostas pelos parceiros associados.   

  

6 – ACESSO AOS DADOS PESSOAIS  

Os dados recolhidos estão registados na Comissão Nacional de Proteção de Dados, sendo 

garantido aos seus detentores o acesso, retificação e eliminação dos dados pessoais facultados.   

  

7 - DADOS PARA COOKIES  

Ao utilizar o site da MOOD, o utilizador aceita automaticamente o uso de cookies no seu 

dispositivo. Um cookie é um pequeno ficheiro que é colocado no disco rígido por um servidor de 

páginas web. Os cookies não podem ser utilizados para executar programas ou transferir vírus 

para o computador. Os cookies são atribuídos exclusivamente ao utilizador e apenas podem ser 

lidos por um servidor web no domínio que emitiu esse cookie. Um dos objetivos dos cookies é 

poupar tempo ao utilizador na navegação que faz no site. Por exemplo, ao personalizar a 

navegação num site, um cookie permite, em visitas posteriores, recuperar informações específicas 

que facilitam a navegação no mesmo. No âmbito dos cookies, os dados recolhidos poderão ser o 

nome do fornecedor de serviços Internet e o endereço do Protocolo Internet (IP), a data e hora de 

acesso ao site, as categorias acedidas e o endereço Internet do site a partir do qual estabeleceu 

ligação ao nosso site.  

  

8 – DESATIVAR A RECOLHA AUTOMÁTICA DE COOKIES  



O utilizador pode rejeitar a recolha de cookies, por parte do presente site. Porém, ao desativa-los 

poderá impedir que alguns serviços funcionem corretamente, afetando a navegação no mesmo.  

  

9 – QUE PASSATEMPOS SÃO PROMOVIDOS NO SITE DA MOOD?  

No site, decorrem passatempos promovidos pela MOOD  e pelos seus parceiros. Para participar 

nos passatempos, os utilizadores terão de se registar no site e selecionar o passatempo em que 

querem participar. Apenas precisam de se registar uma vez. Nos passatempos seguintes, apenas 

terão de fazer login e selecionar o passatempo em que pretendem participar. A participação fica 

automaticamente feita.  

  

10 – ESCOLHA DOS VENCEDORES  

A seleção dos vencedores é feita de forma aleatória através da ferramenta online 

http://www.random.org.  

  

11– LISTA DE VENCEDORES  

A lista de vencedores é publicada na página de passatempo onde o mesmo decorre. 

 

12 – REVISÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES  

A MOOD reserva-se o direito de, a qualquer momento, e sem aviso prévio, alterar os Termos e 

Condições, fazendo a sua atualização nesta mesma página.  

  

13 – DÚVIDAS SOBRE OS TERMOS E CONDIÇÕES  

Quaisquer dúvidas sobre os presentes Termos e Condições poderão ser colocadas através do email 

geral@modmagazine.pt     

mailto:geral@modmagazine.pt

