
EUROPEAN MONEY QUIZ - 

Termos e Condições 

 
Tratamento de dados e privacidade 
 
1. Aquando da inscrição a nível nacional e europeu, poderá ser solicitado aos 

participantes que forneçam dados sobre a sua escola e os contactos do 
professor que representa a turma. A EBF e seus associados usarão essas 

informações apenas em relação à competição e não as usarão para quaisquer 
outros fins. 

 
2. Ao inserir os seus dados, os alunos e professores participantes concordam 
com a publicação do nome da equipa vencedora e dos seus elementos em 

materiais promocionais e/ou nas redes sociais e sites da Associação 
Portuguesa de Bancos e da EBF. 

 
3. A EBF reserva-se o direito de fotografar e filmar os seus eventos e 
respetivos participantes e usar essas fotografias e vídeos em qualquer 

comunicação interna e externa da EBF, incluindo, entre outros, sites e 
aplicações móveis, redes sociais, jornais, eventos, newsletters, publicações e 

relatórios anuais. Ao participar no European Money Quiz, os participantes 
concordam explicitamente com o uso de sua imagem em qualquer meio ou 
plataforma anteriormente mencionado. A EBF poderá utilizar as fotografias e 

vídeos como material publicitário sem qualquer remuneração em caráter 
perpétuo. Assim, os vencedores nacionais concordam em aparecer nas 

fotografias e/ou vídeos realizados no evento alusivo à final europeia, em 
Bruxelas. 
 

Outras regras 
 

1. A segurança dos vencedores nacionais que venham a competir nas finais 

do European Money Quiz, em Bruxelas, é da exclusiva responsabilidade do 

adulto acompanhante (professores ou pais). A EBF e os seus membros não 

aceitam nenhuma responsabilidade por qualquer dano, perda, 

responsabilidade ou lesão incorrida ou sofrida pelos participantes, como 

resultado da sua participação na competição. 

 

2. A EBF também está isenta de responsabilidade por qualquer lesão ou dano 

nos dispositivos móveis dos participantes ou de terceiros, relacionados ou 

resultantes da participação na competição ou do download de quaisquer 

materiais relacionados. 

 

3. O prémio da Final Europeia não inclui seguro de viagem, despesas pessoais 

ou despesas acessórias, exceto quando mencionado. 

 



4. É da responsabilidade dos vencedores nacionais garantir que possuem um 

documento de identificação válido e seguro de viagem e obter todos os vistos 

necessários e autorizações dos pais/responsáveis legais para a sua viagem. 

 

5. A EBF e os seus membros reservam-se no direito de desqualificar qualquer 

participante suspeito de violar as regras do jogo, assim como, de remover os 

seus resultados da lista de jogadores. 


