


  

1. INTRODUCTION 

  

1.1. These terms and conditions shall govern your participation in the Junior 

Enterprises World Conference 2021, which will be happening in an online 

format from 6th to 9th of September 2021.  

  

1.2. The Junior Enterprises World Conference 2021 is hosted by JEWC-20, A.C.E, 

tax number 515.791.172, with registered offices at Avenida Professor Gama 

Pinto 2, 1649-003 Lisboa (hereinafter referred to as the “Organizer”).  

  

1.3. By submitting your application, you declare that you accept these terms and 

conditions to it’s full; accordingly, if you disagree with any part of these terms 

and conditions you must not register for the event.  

  

1.4. These terms and conditions shall become effective upon your acceptance 

and shall remain in effect until the Conference and other associated services 

have ended. 

  

1.5. Every participant must be at least 18 years of age to come to the event, 

therefore you warrant and represent to us you are at least 18 years of age. 

  

2. GENERAL CONDITIONS 

  

2.1. In order to participate in the Conference, it is required that participants 

submit the registration form available on our website, providing all necessary 

personal information and attaching their CV in pdf format at the end.  

  

2.2. By submitting the registration form, participant agrees that personal 

information could be shared with third parties according to the data 

protection policy described in point 3.   

  

2.3. The participant is entirely responsible for the accuracy of all information 

provided in the registration form.  

  

 



2.4. Fees and payment: 

 

2.4.1. Participation in the Conference requires payment of a participation 

fee that includes participation in the 4 days of the event, as described 

in the agenda.  

2.4.2. Participants may be charged an additional fee due to a transfer fee. 

This fee is in charge of the participant and not of the JEWC 

organization.  

2.4.3. European participants outside of the Eurozone agree to pay the fees 

and other commissions charged with the transfer, including the € 5,20  

that the European Central Bank charges to the JEWC '21 Team for 

receiving their payment. 

The non-European participants , at the time of doing the bank 

transfer, agree in informing their bank that the fees and other 

commissions charged with the transfer are entirely up to them. 

Otherwise, in addition to the ticket price, they will have to pay a fee of 

€ 6,24, the exchange fee that is charged to the JEWC '21 Team for 

receiving their payment. 

2.4.4. Participants agree to perform the payment for the event within five 

working days from completing the registration form, by bank transfer, 

using the banking details provided in the Confirmation Email sent to 

the email address indicated in the registration form. If the participant 

fails to make such payment in due time, the registration will be 

excluded. 

2.4.5. In addition, participants agree to upload the referred justification of 

the payment in the form that will be send by email, within five working 

days.  

2.4.6. During the transfer of payment, participant must include reference to 

the invoice number and full name, otherwise the payment might not 

be accepted.  

  

2.5. As stated in article 17, k), of the Portuguese Decree-Law no. 24/2014 of 14 

February – and considering that these are leisure-related services, scheduled 

for a specific date / period – participants will not be granted any right to freely 

terminate the contract entered into with the Organizer, nor to require 

reimbursement of the price paid. 

  

2.6. After the registry form is submitted and the payment is completed, 

participant will be granted access to the Conference. The Conference access 

is personal and non-transferable. 

  

 



2.7. Penalties: 

 

2.7.1. Participant agrees to make pay the required values in case of missing 

the event moments in which is registered. 

2.7.2. In case of missing one workshops, a payment of 5€ is required. 

2.7.3. In case of missing two workshops, a payment of 10€ is required. 

2.7.4. In case of missing three workshops, a payment of 25€ is required. 

 

2.7.5. The penalty fees will be later invoiced to the participant, who will then 

have fourteen days to proceed with the correspondent payment. If 

the penalty fees are not paid when required by the JEWC ‘21 

Organizing Team, the Organizer reserves the right to exclude any 

participant from all future JE Global events until the payment of the 

said fees (plus interests at the legal applicable rate) is completed; 

  

2.8. The certificate of participation will only be sent to the participants that attend 

to all the workshops they register into. Certificates will be sent by email within 

15 days after the Conference has ended. 

  

2.9. Participant agrees to be recorded during the event by JEWC ‘21 team, JE 

Global Team, Partners or any other party involved in the organization and 

reportage of the event.  

  

2.10. Participant authorizes the event’s organizer to share personal data with third 

parties, including: name, e-mail address and CV. 

 

 

3. DATA PROTECTION POLICY: 

  

3.1. Data Protection Policy for the registration and participation in the Junior 

Enterprises World Conference 2021 from 6th to 9th of September, organized 

by LisbonPH, ISCTE Junior Consulting and JUNITEC. 

  

3.2. Basic Information:  

3.2.1. The participant agrees that his personal data, among other things 

name, gender, JE affiliation and resume data and other information 

relevant for the implementation of the event provided by him, will be 

collected, processed and stored. Depending on requirements, these 

data may be passed on to commissioned service providers, the 

project team of the Junior Enterprises World Conference 2021 

(consisting of members of LisbonPH, ISCTE Junior Consulting and 

JUNITEC) and it’s assistants, the JE Global, the participant support of 



the Junior Enterprises World Conference 2021 as well as to 

participating partners and companies for the purpose of holding the 

Junior Enterprises World Conference 2021, the selection of 

participants, the organization and the preparation and follow-up of 

meeting events (workshops, training courses, etc.).  

3.2.2. This also includes the processing of the data in the gamification 

webapp and online platform as well as the passing on of participant’s 

name, e-mail address JE membership to the other participants. 

Participant agrees that his data will be used for the purpose of the 

conference and, if necessary, passed on to the companies involved in 

the Junior Enterprises World Conference 2021.  

3.2.3. The processing of the data is necessary to carry out the Junior 

Enterprises World Conference 2021. If the applicant does not agree 

with the collection and processing of the data, participation at the 

Junior Enterprises World Conference 2021is unfortunately not 

possible. 

3.2.4. The collected personal data within the event or for the execution of 

the event will be deleted by the collecting office after 10 months, 

unless otherwise specified in these data protection provisions or 

statutory provisions or the purposes listed below. Furthermore, 

participant agrees that his personal data may be processed and 

stored within JE Global for archiving purposes and JE Global internal 

knowledge transfer beyond the specified period of the event or 

deletion.  

This essentially includes:  

o Name  

o Postcode, street, house number, country  

o Telephone 

o E-mail, web address  

o Resume data, such as final grades, education and skills 

  

3.3. Applicant/participant Rights: 

Information about participant’s data stored with us and their processing (Art. 

15 GDPR); 

Correction of incorrect personal data (Art. 16 GDPR).  

Deletion of your data stored with us (Art. 17 GDPR). 

Restriction of data processing if we are not yet allowed to delete your data 

due to legal obligations (Art. 18 GDPR). 

Objection to the processing of participant’s data by us (Art. 21 GDPR).  

Data transferability if participant has consented to data processing or has 

concluded a contract with us (Art. 20 GDPR).  

 



If participant has given us his consent, participant can revoke it at any time 

with effect for the future. Participant may at any time file a complaint with 

the supervisory authority responsible for participant (Art. 77 GDPR). 

Participant’s responsible supervisory authority depends on the federal state 

of his residence, his work or the presumed violation.  

  

3.4. Data with Special Protection Value  

It is expressly pointed out that applications, in particular CVs, certificates and 

other documents or texts to be transmitted, may contain particularly 

sensitive information on mental and physical health, racial or ethnic origin, 

political opinions, religious or philosophical convictions, membership of a 

trade union or political party or sexual life. It is, however, possible and 

desirable to register for the Junior Enterprises World Conference 2021 

without the disclosure of such sensitive information in your CV. By submitting 

such information in the online application, participant expressly agrees that 

the JE Global and the project team of the Junior Enterprises World Conference 

2021 (consisting of members of LisbonPH, ISCTE Junior Consulting and 

JUNITEC) may collect, process and forward this data to legally affiliated 

companies of the JE Global in the course of the selection process for the 

purpose of registering and conducting the congress. This data will be 

processed in accordance with this privacy policy and other relevant legal 

provisions.  

  

3.5. Picture and Sound Recordings  

3.5.1. By selecting the option “yes” the participant authorizes and consents 

to the processing of his/her personal data by the Organizer, or whom 

the Organizer designates, to record and use its image (either fixed or 

moving) and voice, namely in photographs or videos, following 

his/her attendance at the Junior Enterprises World Conference 2021 

in Lisbon, held by the Organizer. The images will be captured and 

used to photograph and film the event, as well as to publicize it 

through any type of material, document or other media intended for 

internal use or public disclosure. This event promotion includes 

promotional and advertising campaigns, marketing, internet and 

television disclosure or through any other social media format, such 

as the Organizer’s social networks. Such disclosure may be carried out 

either by the Organizer or by whom the Organizer authorizes, as long 

as the use of image rights is limited to the company’s purposes 

identified herein.  

3.5.2. The participant further agrees that his/her voice and image may be 

reproduced and used on any medium (known or to be known), be it 

physical or audio-visual, as well as combined with other images 



(either fixed or moving), texts or graphics and additionally it can 

undergo changes or modifications.  

3.5.3. The personal data will not be used for any purposes other than those 

which they were initially collected for, unless prior and express 

consent is provided. Consent may be withdrawn, at any time, by 

sending an e-mail to registration.jewc21@juniorenterprises.org. 

3.5.4. The participant understands that by selecting the option “yes” waives 

his/her right to use such images or voice recordings and any other 

representation obtained through them, namely, the right to gain an 

economic benefit from its use. The participant also understands that 

all the rights related to the use of such images belong to the 

Organizer. 

3.5.5. The participant further declares: 

a) that this declaration is made free of charge, knowing that I will 

not be entitled to receive any payment for it. 

b) that this declaration binds his/her heirs and representatives.  

c) that this declaration is irrevocable, worldwide and perpetual 

and it will be governed by the Portuguese law, excluding any 

conflict law.  

d) that he/she is not currently bound by any exclusivity agreement 

for the use of his/her image and voice or any other agreement 

that prevents this declaration of consent and the use of his/her 

image and voice by the Organizer as stipulated herein. 

3.6. For more information on how your personal data Is processed, please access 

our Privacy Policy [STS1].  

  

  

4. INTELECTUAL PROPERTY 

  

4.1. All rights, namely all intellectual property rights, pertaining to the content on 

our site (including, without limitation, all text, images, design, layout, 

appearance, layout, overall look, and graphics, programs etc.) belong to the 

Organizer. None of the articles, photos, illustrations etc. on this website may 

be used without the prior permission of the Organizer. 

  

4.2. All intellectual property rights, namely, trademarks, service marks, designs, 

source codes and trade secrets used on our site belong to the Organizer or 

are used based in official rights such as being licensed. Their unauthorized 

use is not permitted. 

  

4.3. The rights mentioned in clauses 6.1 and 6.2 are protected by intellectual 

property rights legislation, namely, by copyright and intellectual property, 

mailto:registrations.jewc21@juniorenterprises.org
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and are owned by the Organizer, its licensors, or other providers of such 

material, and cannot be copied, republished or used, in whole or in part, 

without the prior written permission of the Organizer or the relevant 

intellectual property right holder, which the participants acknowledge and 

accept. 

  

4.4. Participants commit to not perform any abusive use of these contents, which 

cannot be copied, distributed, or reproduced in any form, and not use any 

software tools for the collection of protected content, namely, robots, 

crawlers or other automatic mechanisms. 

4.5. Participants shall not copy, translate, disassemble or decompile, nor create 

or try to create, through reverse engineering or any other way, our site's 

source code and object code, as well as, use tools and third parties' 

applications, nor remove any confidentiality or intellectual property notices 

from our site. 

  

4.6. Participants commit to reimburse the Organizer, in full, for any damages, 

costs or expenses the Organizer may have to pay for any complaint, of any 

type or nature, made against the Organizer on behalf of a third party, based 

on a third party's rights violation, namely, intellectual property rights relating 

to the use of the website's available content, provided or made available 

through our site and its associated services, including damages paid to third 

parties by mutual agreement. 
 

 

 

 

 

 

  

5. FINAL DISPOSITIONS 

  

5.1. The Organizer may terminate the right to use the services at any time due to 

breach or non-compliance with these terms and conditions by the 

participant, misuse or abuse of the services by the participant, or in case the 

participant’s access and use of the services violates any local, state, district, 

national, European or other laws, rules or regulations or expose the 

Organizer to legal liability. We use reasonable efforts to notify you of such a 

situation. You agree that the Organizer shall not be liable to you or any third 

party for such termination of your right to use or otherwise access the 

services. 

 

5.2. For the purpose of the previous number, force majeure shall be considered 

to be any unforeseeable fact or event that could not be avoided by the Parties 

and that determines the temporary impossibility of fulfilling one or more 

contractual obligations. Force majeure event shall namely be any calamities 

or natural disasters, serious accidents, acts of war, declared or not, 



declaration of emergency state, epidemics, pandemics, warnings, orders or 

recommendations of any governmental or health entity, civil disturbances, or 

others that are not caused by the Parties’ behavior. 

 

5.3. If, by any reason, the Organizer is forced to cancel the event, such fact shall 

be immediately informed to the participants, and they shall be fully 

reimbursed with the paid price.  

 

5.4. All provisions of these terms of service shall survive any termination thereof 

(including, without limitation, all limitations or liability, disclaimer of 

warranties, contracts to be arbitrated, choice of law and court as well as 

intellectual property protections and licenses). 

5.5. The content of the website is for general information only and is subject to 

change without notice. 

  

5.6. The contents of the website may contain errors and shall not be the basis for 

any decision without confirmation or clarification with our services. 

  

5.7. Any request for clarifications or complaint shall be directed to our contact 

addresses. We are available from Monday to Friday, from 09h00 to 18h00 

(GMT), through the contact telephone: +351 916710898 or by email: 

registration.jewc21@juniorenterprises.org. 

  

5.8. The use of the website is subject to compliance with European legislation. 

  

5.9. The Organizer takes seriously the content published on its pages and makes 

every effort to accurately reflect the services provided. If you have any 

questions, omissions or complaints, please contact our team. 

 

Last Version: 8th of March, 2021. 

 

 

 

 

If you have any questions about the registrations procedures, you can reach 

us at registration.jewc21@juniorenterprises.org 

mailto:registrations.jewc21@juniorenterprises.org
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1. Os presentes termos e condições regem a sua participação no evento Junior 

Enterprises World Conference 2021, a ser realizado em formato online, de 6 

a 9 de setembro de 2021; 

 

1.2. O Junior Enterprises World Conference 2021 é organizado pelo JEWC-20, 

A.C.E, número de imposto 515.791.172, com sede na Avenida Professor 

Gama Pinto 2, 1649-003 Lisboa (doravante designado por "Organizador"); 

 

1.3. Ao submeter a sua inscrição, declara que aceita estes termos e condições na 

íntegra; se não concordar com qualquer parte destes termos e condições, 

não deverá se registar no evento; 

 

1.4. Estes termos e condições entrarão em vigor após a sua aceitação e 

permanecerão em vigor até que a Conferência e outros serviços associados 

tenham terminado. 

 

1.5. Todos os participantes devem ter pelo menos 18 anos de idade para 

participar do evento, logo, você garante e representa para nós que tem pelo 

menos 18 anos de idade. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

  

2.1. Para participar da Conferência, é necessário que os participantes enviem o 

formulário de inscrição disponível no nosso website, fornecendo todas as 

informações pessoais necessárias e anexando o seu CV em formato pdf no 

final; 

 

2.2. Ao enviar o formulário de inscrição, o participante concorda que as 

informações pessoais podem ser compartilhadas com terceiros de acordo 

com a política de proteção de dados descrita no ponto 3; 

 

2.3. O participante é inteiramente responsável pela veracidade de todas as 

informações fornecidas no formulário de inscrição. 

 

2.4. Taxas e pagamento: 



2.4.1. A participação na Conferência exige o pagamento de uma taxa de 

participação que inclui a participação nos 4 dias do evento, conforme 

descrito na agenda.  

2.4.2. A participantes a que seja cobrada uma taxa adicional devido a uma 

taxa de transferência, essa taxa ficará a cargo do participante e nunca 

ao Organizador.   

2.4.3. Os participantes europeus fora da Zona Euro concordam em pagar 

as taxas e outras comissões cobradas com a transferência, incluindo 

os 5,2 euros que o Banco Central Europeu cobra à equipa JEWC '21 

pela receção do seu pagamento. 

Os participantes não europeus, no momento de efetuar a 

transferência, concordam em informar o seu banco de que as taxas 

e outras comissões cobradas pela transferência, ficam inteiramente 

a seu cargo. Caso contrário, além do preço do bilhete, terão de pagar 

uma taxa de 6,24 euros, a taxa de troca que é cobrada à equipa JEWC 

'21 por receberem o seu pagamento. 

2.4.4. O participante concorda em efetuar o pagamento do evento em até 

cinco dias úteis após o preenchimento do formulário de inscrição, por 

transferência bancária, usando os dados bancários fornecidos no e-

mail de confirmação enviado para o endereço de e-mail indicado no 

formulário de inscrição. Se o participante não efetuar esse 

pagamento no devido tempo, a inscrição será anulada; 

2.4.5. O participante deve fazer o upload do comprovativo de pagamento 

através do link/formulário que lhe será, para o efeito, enviado por 

email, no prazo de 5 dias úteis; 

2.4.6. Durante a transferência do pagamento, o participante deve incluir 

referência ao número da fatura e nome completo, caso contrário, o 

pagamento poderá não ser aceite; 

 

  

2.5. Conforme estabelecido no artigo 17, k), do Decreto-Lei Português nº. 

24/2014, de 14 de fevereiro - e considerando que se trata de serviços 

relacionados ao lazer, agendados para uma data / período específico -, os 

participantes não terão direito de rescindir livremente o contrato firmado 

com o Organizador, nem de exigir reembolso do preço pago. 

  

2.6. Após o envio do formulário de inscrição e o pagamento concluído, o 

participante terá acesso ao Junior Enterprises World Conference 2021. O 

acesso à conferência é pessoal e intransferível. 

  

 

 



2.7. Sanções: 

 

2.7.1. O participante concorda em pagar os valores necessários em caso de 

falta do evento nos momentos do evento em que está registado. 

2.7.2. No caso de faltar um workshop, é necessário um pagamento de 5 

euros; 

2.7.3. No caso de faltarem dois workshops, é necessário um pagamento de 

10 euros; 

2.7.4. No caso de faltarem três workshops, é necessário um pagamento de 

25 euros; 

 

2.7.5. Se as multas não forem pagas ao final do evento, elas serão faturadas 

posteriormente ao participante, que terá catorze dias para prosseguir 

com o pagamento correspondente. O Organizador reserva-se o 

direito de excluir qualquer participante de todos os futuros eventos 

da JE Global até que o pagamento das referidas taxas (mais juros à 

taxa legal aplicável) seja concluído; 

  

2.8. O certificado de participação será enviado apenas aos participantes que 

participarem em todos os workshops em que se inscreverem. Os certificados 

serão enviados por e-mail dentro de 15 dias após o término da conferência; 

  

2.9. O participante concorda em ser gravado durante o evento pela equipa JEWC 

21, equipa Global da JE, parceiros ou qualquer outra parte envolvida na 

organização e reportagem do evento; 

  

2.10. O participante autoriza o organizador do evento a compartilhar dados 

pessoais com terceiros, incluindo: nome, endereço de e-mail e CV; 

 

 

3. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS  

 

3.1. Política de Proteção de Dados para inscrição e participação no Junior 

Enterprises World Conference 2021, de 6 a 9 de setembro de 2021, 

organizada pela LisbonPH, ISCTE Junior Consulting e JUNITEC. 

  

3.2. Informação básica: 

3.2.1. O participante concorda que os seus dados pessoais, entre outros, 

nome, sexo, afiliação à JE e dados resumidos e outras informações 

relevantes para a implementação do evento fornecido por ele, sejam 

coletados, processados e armazenados. Dependendo dos requisitos, 

esses dados podem ser transmitidos aos prestadores de serviços 



comissionados, à equipa de projeto do Junior Enterprises World 

Conference 2021 (composta por membros da LisbonPH, ISCTE Junior 

Consulting e JUNITEC) e seus assistentes, a JE Global, o suporte 

participante da a Conferência Mundial das Empresas Júnior 2021, 

bem como aos parceiros e empresas participantes, com o objetivo de 

realizar o Junior Enterprises World Conference 2021, a seleção de 

participantes, a organização e a preparação e acompanhamento de 

eventos da conferência (workshops,etc.) 

3.2.2. Também está incluído o processamento dos dados no aplicativo, bem 

como a transmissão do nome do participante e do endereço de e-

mail da associação JE aos outros participantes. O participante 

concorda que os seus dados serão utilizados para os fins da 

conferência e, se necessário, transmitidos às empresas envolvidas no 

Junior Enterprises World Conference 2021. 

3.2.3. O processamento dos dados é necessário para a realização do Junior 

Enterprises World Conference 2021. Se o candidato não concordar 

com a recolha e o processamento dos dados, a participação no Junior 

Enterprises World Conference 2021, infelizmente, não é possível. 

3.2.4. Os dados pessoais recolhidos no evento ou para a execução do 

evento serão excluídos pelo escritório de recolha após 10 meses, a 

menos que especificado de outra forma nessas disposições de 

proteção de dados ou disposições estatutárias ou nos propósitos 

listados abaixo. Além disso, o participante concorda que os seus 

dados pessoais podem ser processados e armazenados na JE Global 

para fins de arquivo e transferência interna de conhecimento da JE 

Global além do período especificado do evento ou exclusão. 

Isto inclui essencialmente: 

o Nome; 

o Código postal, rua, número da casa, país; 

o Telefone; 

o E-mail, endereço da web; 

o Dados do CV, como notas finais, educação e habilidades 

 

3.3. Direitos do requerente / participante: 

Informações sobre os dados do participante armazenados connosco e seu 

processamento (Art. 15 GDPR); 

Correção de dados pessoais incorretos (Art. 16 GDPR); 

Exclusão de dados armazenados connosco (Art. 17 GDPR); 

Restrição do processamento de dados, se ainda não tivermos permissão 

para excluir os dados devido a obrigações legais (Art. 18 GDPR); 

Objeção ao processamento de dados do participante por nós (Art. 21 GDPR); 



Transferência de dados se o participante consentir no processamento de 

dados ou tiver celebrado um contrato connosco (Art. 20 RGDP). 

Se o participante nos der seu consentimento, ele poderá revogá-lo a 

qualquer momento, com efeitos para o futuro. O participante pode a 

qualquer momento registar uma queixa na autoridade supervisora 

responsável pelo participante (Art. 77 GDPR). A autoridade supervisora 

responsável do participante depende do estado federal de residência, de 

trabalho ou da violação alegada. 

  

3.4. Dados com valor de proteção especial 

É expressamente indicado que os pedidos, em particular CVs, certificados e 

outros documentos ou textos a serem transmitidos, possam conter 

informações particularmente sensíveis sobre saúde mental e física, origem 

racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, 

participação em uma negociação união ou partido político ou vida sexual. É, 

no entanto, possível e desejável registrar-se no Junior Enterprises World 

Conference 2021 sem a divulgação de informações confidenciais no seu 

currículo. Ao enviar essas informações no aplicativo online, o participante 

concorda expressamente que a JE Global e a equipa de projeto da Junior 

Enterprises World Conference 2021 (composta por membros da LisbonPH, 

ISCTE Junior Consulting e JUNITEC) podem recolher, processar e encaminhar 

esses dados para empresas legalmente afiliadas da JE Global no decorrer do 

processo de seleção com o objetivo de registar e conduzir o congresso. Esses 

dados serão processados de acordo com esta política de privacidade e outras 

disposições legais relevantes. 

 

3.5. Gravação de imagem e som 

 

3.5.1. Ao selecionar a opção "sim", o participante autoriza e consente o 

processamento dos seus dados pessoais pelo Organizador, ou a 

quem o Organizador designar, para gravar e usar sua imagem (fixa 

ou móvel) e voz, nomeadamente em fotografias ou vídeos, após a sua 

participação no Junior Enterprises World Conference 2021 em Lisboa, 

realizada pelo Organizador. As imagens serão capturadas e usadas 

para fotografar e filmar o evento, bem como para divulgá-lo através 

de qualquer tipo de material, documento ou outro meio destinado ao 

uso interno ou à divulgação pública. Esta promoção do evento inclui 

campanhas promocionais e de publicidade, marketing, divulgação na 

Internet e na televisão ou através de qualquer outro formato de 



media social, como as redes sociais do organizador. Essa divulgação 

pode ser realizada pelo Organizador ou por quem o Organizador 

autoriza, desde que o uso dos direitos de imagem seja limitado aos 

objetivos da empresa aqui identificados. 

3.5.2. O participante concorda ainda que sua voz e imagem podem ser 

reproduzidas e usadas em qualquer meio (conhecido ou a ser 

conhecido), seja físico ou audiovisual, bem como combinado com 

outras imagens (fixas ou em movimento), textos ou gráficos e, 

adicionalmente, pode sofrer alterações ou modificações. 

3.5.3. Os dados pessoais não serão utilizados para quaisquer outros fins 

que não aqueles para os quais foram inicialmente coletados, a menos 

que seja fornecido consentimento prévio e expresso. O 

consentimento pode ser retirado, a qualquer momento, enviando um 

e-mail para registration.jewc21@juniorenterprises.org.  

3.5.4. O participante entende que, ao selecionar a opção "sim", renuncia a 

seu direito de usar essas imagens ou gravações de voz e qualquer 

outra representação obtida através deles, ou seja, o direito de obter 

um benefício económico pelo seu uso. O participante também 

entende que todos os direitos relacionados ao uso de tais imagens 

pertencem ao Organizador. 

3.5.5. O participante declara ainda: 

a) Que esta declaração é feita gratuitamente, sabendo que não 

terei direito a receber nenhum pagamento por ela; 

b) Que esta declaração vincula seus herdeiros e representantes; 

c) Que esta declaração é irrevogável, mundial e perpétua e será 

regida pela lei portuguesa, excluindo qualquer lei de conflito. 

d) Que ele / ela não está atualmente vinculado a nenhum acordo 

de exclusividade para o uso de sua imagem e voz ou qualquer 

outro acordo que impeça esta declaração de consentimento e 

o uso de sua imagem e voz pelo Organizador, conforme 

estipulado neste documento. 

 

 

3.6. Para mais informações sobre como seus dados pessoais são processados, 

acesse à nossa Política de Privacidade [STS1]. 
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4. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

4.1. Todos os direitos de propriedade intelectual, pertencentes ao conteúdo do 

nosso website (incluindo, sem limitação, todo o texto, imagens, design, layout, 

aparência, layout, aparência geral e gráficos, programas etc.) pertencem ao 

Organizador. Nenhum dos artigos, fotos, ilustrações etc. deste website pode 

ser usado sem a permissão prévia do Organizador. 

  

4.2. Todos os direitos de propriedade intelectual, ou seja, marcas comerciais, 

marcas de serviço, designs, códigos-fonte e segredos comerciais usados no 

nosso website pertencem ao Organizador ou são usados com base em 

direitos oficiais, como a licença. O seu uso não autorizado não é permitido. 

  

4.3. Os direitos mencionados nas cláusulas 6.1 e 6.2 são protegidos pela 

legislação de direitos de propriedade intelectual, ou seja, direitos autorais e 

propriedade intelectual, e pertencem ao Organizador, aos seus licenciadores 

ou outros fornecedores desse material e não podem ser copiados, replicados 

ou usados, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito do 

Organizador ou do detentor do direito de propriedade intelectual relevante, 

que os participantes reconhecem e aceitam. 

  

4.4. Os participantes comprometem-se a não realizar nenhum uso abusivo 

desses conteúdos, que não podem ser copiados, distribuídos ou 

reproduzidos de qualquer forma, e não usar nenhuma ferramenta de 

software para a coleta de conteúdo protegido, como robôs, rastreadores ou 

outros mecanismos automáticos. 

  

4.5. Os participantes não devem copiar, traduzir, desmontar ou descompilar, 

nem criar ou tentar criar, por engenharia reversa ou de qualquer outra 

forma, o código-fonte e o código-objeto do nosso site, bem como usar 

ferramentas e aplicativos de terceiros, nem remover qualquer 

confidencialidade, ou avisos de propriedade intelectual de nosso website. 

  

4.6. Os participantes comprometem-se a reembolsar integralmente o 

Organizador por quaisquer danos, custos ou despesas que o Organizador 

possa ter que pagar por qualquer reclamação, de qualquer tipo ou natureza, 

feita contra o Organizador em nome de um terceiro, com base nos direitos 

de um terceiro violação, ou seja, direitos de propriedade intelectual 

relacionados ao uso do conteúdo disponível no site, fornecido ou 

disponibilizado através de nosso site e de seus serviços associados, incluindo 

danos pagos a terceiros por acordo mútuo. 



5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1. O Organizador pode rescindir o direito de usar os serviços a qualquer 

momento devido à violação ou incumprimento destes termos e condições 

pelo participante, uso indevido ou abuso dos serviços pelo participante, ou 

no caso de acesso e uso dos serviços pelo participante, violação de leis, 

regras ou regulamentos locais, estaduais, distritais, nacionais, europeus ou 

outros, ou exposição do organizador à responsabilidade legal. Envidamos 

todos os esforços razoáveis para notificá-lo dessa situação. O participante 

concorda que o Organizador não será responsável perante o mesmo ou 

terceiros por tal rescisão do seu direito de usar ou a cessar os serviços; 

5.2. Se, por qualquer motivo de força maior, o Organizador se vir forçado / decidir 

adiar a Conferência para nova data a remarcar, informará de imediato os 

participantes. Nessa situação, não será concedido qualquer reembolso do 

preço pago aquando da inscrição, porquanto a Conferência terá igualmente 

lugar. Sem prejuízo, caso o participante não possa atender à Conferência na 

nova data agendada, poderá fazer-se substituir por outra pessoa, que atenda 

ao evento no seu lugar, devendo contudo informar o Organizador 

previamente de tal facto, por email para  

registration.jewc21@juniorenterprises.org. , com os dados de identificação 

do novo participante.  

  

5.3. Para os efeitos do número anterior, será considerado motivo de força maior 

qualquer situação imprevisível ou evento que não pudesse ser evitado pelas 

Partes e que origine a impossibilidade temporária, para qualquer uma das 

Partes, de cumprir com as suas obrigações contratuais. Serão, 

designadamente, considerados motivos de força maior, quaisquer 

calamidades, desastres naturais, acidentes, atos de guerra, declarada ou não, 

declaração de estado de emergência, epidemias, pandemias, avisos, ordens 

ou recomendações de qualquer entidade governamental ou de saúde, 

distúrbios civis ou quaisquer outros que não resultem de atos ou omissões 

das Partes.  

  

5.4. Se por qualquer motivo o Organizador for forçado a cancelar o evento, tal 

facto será comunicado imediatamente aos participantes, que terão direito ao 

reembolso do valor pago aquando da inscrição.  

  

5.5. Todas as disposições destes termos de serviço sobreviverão a qualquer 

rescisão (incluindo, sem limitação, todas as limitações ou responsabilidades, 

isenção de garantias, contratos a serem arbitrados, escolha da lei e tribunal, 

bem como proteções e licenças de propriedade intelectual); 
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5.6. O conteúdo do website é apenas para informação geral e está sujeito a 

alterações sem aviso prévio; 

  

5.7. O conteúdo do website pode conter erros e não deve ser a base de qualquer 

decisão sem confirmação ou esclarecimento com nossos serviços; 

  

5.8. Qualquer pedido de esclarecimentos ou reclamação deve ser direcionado 

aos nossos endereços de contacto. Estamos disponíveis de segunda a sexta-

feira, das 09h00 às 18h00 (GMT), através do telefone de contacto: +351 

916710898 ou pelo e-mail:  registration.jewc21@juniorenterprises.org. . 

  

5.9. A utilização do website está sujeita à conformidade com a legislação europeia. 

5.10. O organizador leva a sério o conteúdo publicado nas suas páginas e faz todos 

os esforços para refletir com precisão os serviços prestados. Se tiver alguma 

dúvida, omissão ou reclamação, entre em contato com a nossa equipa.  

 

Última versão: 18 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiver alguma questão sobre os procedimentos de registo, pode 

contactar-nos em registration.jewc21@juniorenterprises.org 
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