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INTEL PROMOÇÃO PLAY PASS 2ª TEMPORADA 
TERMOS E CONDIÇÕES 

 
NÃO É NECESSÁRIO COMPRAR PARA ENTRAR OU GANHAR. UMA COMPRA NÃO AUMENTA AS 

CHANCES DE GANHAR. NULO ONDE PROIBIDO. AS LEIS E REGULAMENTOS LOCAIS SE APLICAM. 
 

AO ENTRAR, O PARTICIPANTE ACEITA INCONDICIONALMENTE ESSAS REGRAS OFICIAIS E 
DECISÕES DOS PATROCINADORES (OU SEUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS) QUE SÃO 

FINAIS E VINCULANTES EM RELAÇÃO A TODAS AS QUESTÕES RELATIVAS A ESTA PROMOÇÃO. 
 
 
1. O PATROCINADOR 
 
O Patrocinador e organizador desta Promoção é a Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119 (o "Patrocinador" inclui seus Representantes Autorizados).   
 
O Patrocinador oferece aos Participantes a oportunidade de ganhar prêmios conforme descrito na [seção 6] 
abaixo (o "THE AWARDS"). Leia estes Termos e Condições e mantenha uma cópia para suas informações. 
 
Ao participar [por seção 4], fornecendo nome, endereço, país de residência e selecionando a caixa de 
seleção "Li e aceitei estes Termos e Condições", o Participante concorda em estar vinculado a estes 
Termos e Condições. 
 
 
2. ELEGIBILIDADE 
 
A. A Promoção é aberta a participantes com 18 anos ou mais ou idade legal em seu país se maiores de 18 

anos, que não necessitam de consentimento ou permissão por seu responsável legal ou representante 
a qualquer momento durante o Período de Promoção, e residam legalmente em: Reino Unido 
(Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte), Estados Unidos da América os 50 Estados 
Unidos,  o Distrito de Columbia), Canadá (excluindo residentes de Quebec), Austrália, França, 
Alemanha, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, Suécia, Noruega Dinamarca, Tailândia, Espanha, Turquia, 
Japão, Brasil e Polônia.  

 
B. Um máximo de 100.000 inscritos podem comparecer. Uma vez atingido o limite, o registro será fechado. 

A Intel reserva-se o direito de aumentar o limite de inscritos com base em capacidades técnicas. A Intel 
notificará os participantes através do site de promoção e outros meios disponíveis.  

 
C. Funcionários e familiares imediatos do Patrocinador e de suas empresas-mãe, afiliadas, subsidiárias, 

distribuidores, agências de publicidade e promoção e agências de cumprimento não são elegíveis. A 
família imediata é definida como cônjuge, pai, irmão, filho e/ou aqueles que vivem na mesma casa. 

 
D. O acesso à internet é necessário para a entrada. Os participantes são lembrados de obter a permissão 

do proprietário antes de usar um computador, dispositivo e/ou acesso à internet se não for de 
propriedade ou pago pelo Participante. O Patrocinador não é responsável por qualquer conexão de 
internet ou celular ou outros encargos incorridos na participação. 

 
E. Os participantes devem ter endereço de e-mail válido e são responsáveis por atualizar qualquer 

alteração no endereço de e-mail. Os vencedores podem ser obrigados a assinar e devolver uma 
Declaração de Elegibilidade, uma Liberação de Responsabilidade e, quando legalmente permitido, uma 
Liberação de Publicidade dentro de 7 dias após a data da primeira tentativa de notificação. O não 
cumprimento desse prazo pode resultar em perda do direito à premiação.  

 
F. Ao registrar e aceitar os Termos e Condições desta Promoção, o vencedor concede permissão ao 

Patrocinador e suas agências para usar seu nome e/ou semelhança, material biográfico e/ou entrada 
(incluindo uma forma alterada da entrada) para fins publicitários e promocionais em qualquer mídia sem 
limitação geográfica ou de tempo, e sem compensação adicional,  na medida em que a lei permite. 
Consulte a política de privacidade do Patrocinador no Intel Privacy Notice para obter detalhes sobre as 
práticas de coleta de informações do Patrocinador em relação à Promoção. 
 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
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G. O patrocinador cumpre todas as leis, regulamentos, políticas e regras éticas aplicáveis. O participante 
concorda que a aceitação de qualquer prêmio potencial não violará qualquer lei, regulamento, política 
ou regra de seu país, estado ou órgão governamental; e qualquer prêmio potencial não é em troca de 
um acordo para influenciar um ato ou decisão recente, pendente ou antecipado que possa resultar na 
obtenção ou retenção de negócios ou uma vantagem empresarial. 

 
 
3. O PERÍODO DE PROMOÇÃO: 
 
O Event Play Pass ocorre dentro deste Período de Promoção da Temporada dePlay Pass . Os horários 
estão listados abaixo: 
 
 A Promoção  do Play Pass começa às 03:59 em 18 de abril de 2022, e termina às 03:59 em 1 de Julho , 
2022 ("Período de Promoção"). O relógio do patrocinador é o relógio oficial da Promoção. 
 
 
4. COMO ENTRAR E PARTICIPAR: 
 
Para participar da Promoção Intel Play Pass, os inscritos devem baixar o Aplicativo de Acesso ao Jogo Intel 
a partir de https://www.overwolf.com/app/intel-intel_gaming_access e seguir as instruções dentro do 
aplicativo. Se você já baixou o aplicativo de jogos e estabeleceu totalmente sua conta, você só precisará 
fazer login em sua conta para participar.  Neste momento, os participantes não podem alterar seu endereço 
de e-mail ou nome de usuário.  
1. Os participantes devem preencher todos os campos necessários para enviar um formulário de 

inscrição. 
2. Os participantes devem escolher um apelido exclusivo e fornecer seu Primeiro e Sobrenome. 
3. O Apelido Escolhido será globalmente único para todas as promoções atuais e futuras. 
4. Siga todas as instruções contidas no Aplicativo Intel Gaming. 
5. A autenticação multifatorial é necessária 
 
Este é um Torneio de Jogos Intel Play Pass dentro do Intel Gaming Access App. Os participantes devem 
aceitar os Termos e Condições e ter o aplicativo Intel rodando com o módulo Intel Gaming Access ativo 
para acumular pontos dentro dos respectivos jogos. Cada um dos níveis dentro da Promoção Do Play Pass  
inclui um pacote de prêmios de conteúdo/digital para download.  Os participantes podem ganhar apenas um 
prêmio por nível alcançado durante o Período Promocional.  
 
Os participantes ganham XP (Experience Points) participando de jogos em qualquer um dos jogos desta 
lista: Jogos Suportados (overwolf.com) e obtendo conquistas em missões diárias e semanais durante o 
Período de Promoção para se qualificar para prêmios conforme descrito abaixo. Os participantes podem ver 
conquistas e progressos no painel do aplicativo na página de conquistas e serão notificados lá quando os 
cosméticos digitais tiverem sido alcançados 
 
Missões Diárias:  
Missões diárias estão disponíveis todos os dias. Os pontos ganhos são acumulados e se acumulam até o 
dia seguinte.  
Diários de Missões Reset todos os dias a 03:59.  Verifique o aplicativo do jogo diariamente para novas 
missões diárias. Por favor, verifique seu horário local.  

Título da Missão Descrição da missão Valor XP Total XP 

Playtime Diário 
Jogue por pelo menos 30 

minutos 25 25 

Jogue hoje 
Jogue até 4 horas hoje (ganhe 

para cada hora) 50 200 

Jogue Diferente 
Jogue 2 jogos diferentes hoje 

(30 min cada) 40 80 

Check-in diário Clique para fazer check-in 25 25 

 
 
 

https://www.overwolf.com/app/intel-intel_gaming_access
https://www.overwolf.com/supported-games/
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Missões Semanais: 
Missões semanais estão disponíveis a cada semana. As Missões Semanais são reiniciadas 
semanalmente em 26 de abril, 3 de maio, 10 de maio, 17 de maio e 24 de maio às 03:59.  Por favor, 
verifique seu horário local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Realizações Gerais: 

Título de Conquista Descrição 
Total 
XP 

Playtime I Jogar para um total de 20 horas 50 

 Playtime II Jogue por um total de 30 horas 20 

Playtime III Jogue por um total de 40 horas 25 

Playtime IV Jogue por um total de 50 horas 30 

Playtime V Jogue por um total de 60 horas 35 

Playtime VI Jogue por um total de 70 horas 45 

Playtime VII Jogue por um total de 80 horas 50 

Playtime VIII Jogue por um total de 90 horas 55 

Playtime IX Jogue por um total de 100 horas 60 

Playtime X Jogue por um total de 110 horas 80 

Intel Play Pass Alcance o nível 10 do Play Pass 100 

Intel Play Pass Alcance o nível 20 do Play Pass 150 

Intel Play Pass Alcance o nível 30 do Play Pass 200 

Intel Play Pass Alcance o nível 40 do Play Pass 250 

Play Pass Completar Complete o Play Pass 500 

Multi talentos Jogue 10 horas em 3 jogos diferentes cada 500 

Gamer multi talento Jogue 10 horas em 5 jogos diferentes cada 750 

Gamer multi talento Jogue 10 horas em 7 jogos diferentes cada 1000 

Dias de trabalho Check Diário Em um total de 6 dias 50 

Gamer em tempo integral I Check Diário Em um total de 12 dias 150 

Gamer em tempo integral II Check Diário Em um total de 18 dias 200 

Gamer em tempo integral III Check Diário Em um total de 24 dias 300 

Gamer em tempo integral IV Check Diário Em um total de 30 dias 350 

Gamer em tempo integral V Check Diário Em um total de 36 dias 500 

Título da 
Missão Descrição da missão 

Valor 
XP Total XP 

Principiante Jogue por pelo menos 6 horas 30 180 

Jogador Pro  Jogue por 15 horas esta semana 15 225 

Misturar e 
Combinar 

Jogue 5 jogos diferentes esta semana 
(min. 1 hora cada) 30 150 

Semana do 
jogador 

Jogue por 6 dias em uma semana (min. 1 
hora por dia) 40 240 
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MISSÕES BÔNUS DE PASSE DE JOGO (Play Pass): 
Assista ao aplicativo para missões de bônus que serão anunciadas ao longo da Promoção Period. 
Missões bônus permitem que todos os Participantes ganhem pontos extras em relação à XP.  
 

Live Week Mission Mission Description XP 

Semana 1 

Descobrir e Explorar  

Descubra e explore 
para mais chances de 

ganhar em nosso 
site! 

20 

Jogar Elden Ring 
Jogue Elden Ring por 
5 horas para ganhar 

até 200XP 
200 

ASUS Republic of 
Gamers 

Siga para saber mais 
sobre a ASUS 

30 

Intel 12ª Geração 
Confira o Laptop Intel 

12th Gen 
10 

Avaliar  Avalie o aplicativo 50 

Semana 2 

Descobrir e Explorar  
Descubra e explore 

para mais chances de 
ganhar em nosso site 

20 

Jogar MHR 
Jogue MHR por 5 
horas para ganhar 

até 200XP 
200 

Acer Predator  
Saiba mais sobre 

Acer Predator 
30 

Intel 12ª Geração 
Confira o laptop intel 

de 12ª geração 
10 

Jogar Warframe 
Jogue Warframe por 
5 horas para ganhar 

até 100XP 
100 

Semana 3 

Descobrir e Explorar  

Descubra e explore 
para mais chances de 

ganhar em nosso 
site! 

20 

Jogar Dying Light 2 
Jogue Dying Light 2 

por 5 horas para 
ganhar até 200XP 

200 

MSI Raider Laptop 
Saiba mais sobre o 
MSI Raider Laptop 

30 

Intel 12ª Geração 
Confira o laptop intel 

de 12ª geração 
10 

Pesquisa Play Pass 
Diga-nos o que você 

acha 
100 
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Semana ao Vivo Missão 
Descrição da 

missão 
XP 

Semana 4 

Descobrir e Explorar  

Descubra e explore 
para mais chances de 

ganhar em nosso 
site! 

20 

Jogar PUBG 
Jogue PUBG por 5 
horas para ganhar 

até 200XP 
200 

Lenovo Legion  
Siga para saber mais 

sobre a Lenovo 
Legion 

30 

Intel 12ª Geração 
Confira o laptop intel 

de 12ª geração 
10 

Pesquisa Play Pass 
Diga-nos o que você 

acha 
100 

Semana 5 

Descobrir e Explorar  

Descubra e explore 
para mais chances de 

ganhar em nosso 
site! 

20 

Jogar Genshin Impact 

Jogue Genshin 
Impact por 5 horas 

para ganhar até 
200XP 

200 

Saiba mais sobre a Dell 
Siga para saber mais 

sobre a Dell 
30 

Intel 12ª Geração 
Confira o laptop intel 

de 12ª geração 
10 

Pesquisa Play Pass 
Diga-nos o que você 

acha 
100 

Semana 6 

Descobrir e Explorar  

Descubra e explore 
para mais chances de 

ganhar em nosso 
site! 

20 

Jogar Total War: 
Warhammer 3 

Play Total War: 
Warhammer 3 por 5 
horas para ganhar 

até 200XP 

200 

HP Omen  
Siga para saber mais 

sobre o HP Omen 
30 

Intel 12ª Geração 
Confira o laptop intel 

de 12ª geração 
10 

Pesquisa Play Pass 
Diga-nos o que você 

acha 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

Níveis de prêmio do Play Pass  : 
Os participantes devem ganhar os pontos XP conforme indicado abaixo para completar o nível e 
passar para o próximo e acessar o resgate do prêmio em conformidade, até que todos os 50 níveis 
sejam atingidos.  
 

Nível EXP nível 
EXP DE PROMOÇÃO 

TOTAL 
 
Nível EXP nível 

EXP DE PROMOÇÃO 
TOTAL 

1 225 225  26 719 11254 

2 236 461  27 750 12004 

3 248 709  28 782 12786 

4 260 968  29 816 13601 

5 272 1241  30 834 14435 

6 286 1527  31 852 15287 

7 300 1826  32 871 16157 

8 314 2141  33 890 17047 

9 330 2471  34 909 17956 

10 346 2817  35 929 18886 

11 363 3180  36 950 19835 

12 381 3561  37 971 20806 

13 399 3960  38 992 21798 

14 419 4379  39 1014 22812 

15 440 4819  40 1022 23834 

16 461 5280  41 1030 24864 

17 484 5764  42 1038 25903 

18 507 6271  43 1047 26949 

19 532 6803  44 1055 28004 

20 558 7362  45 1064 29068 

21 582 7944  46 1072 30140 

22 607 8551  47 1081 31221 

23 634 9185  48 1089 32310 

24 661 9846  49 1098 33408 

25 689 10535  50 1107 34515 
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5. SELEÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO VENCEDOR 
 
A. Cada um dos níveis dentro do programa Play Pass inclui conteúdo digital/prêmios digitais.  Os 

participantes serão notificados em sua  página de painel quando os prêmios digitais tiverem sido 
alcançados. 
 

B. Os níveis realizados concederão aos ícones do usuário para a vitrine cosmética a ser usada em sua 
página de aplicativo individual durante o Período de Promoção. 

 
 
6. OS PRÊMIOS:  
 
 PRÊMIOS DE NÍVEL DE PROMOÇÃO DO PLAY PASS: 
 
Uma vez que um Participante atinja um novo nível, ele deve clicar em 'REIVINDICAR', copiar o código 
apresentado e clicar em 'RESGATAR'. Cada chave é diferente. Por favor, siga as instruções na tela de 
recompensas para resgatar seu código. As notificações no jogo devem estar em jogo. 
 

NÍVEL PRÊMIO  TÍTULO 
ARV em 

USD 

1 Avatar   N/A 

2 Avatar   N/A 

3 Avatar   N/A 

4 Avatar   N/A 

5 BDL 1 
Obter 

1 
DLC WARFRAME- pacote warframe  $6 

6 Avatar   N/A 

7 Avatar   N/A 

8 Avatar   N/A 

9 Avatar   N/A 

10 BDL2 
Obter 

1 
DLC Genshin Impacto- Pacote Play Pass  N/A 

11 Avatar   N/A 

12 Avatar   N/A 

3 BDL 3 
Escol
ha 1 
de 5 

DLC Star Trek Online 
DLC Star trek Online 
DLC Neverwinter 
DLC Neverwinter 
DLC Neverwinter DLC 

Pacote de partida do agente temporal 
Pacote de iniciação de elite da Federação 
DLC Pacote de montagem e partida 
Inconformista Pack 
Suratuk’s Darkfish Fey Wolf 

$25 
$20 
$25 
$10 
$15 

14 Avatar   N/A 

15 Avatar   N/A 

16 BDL 4 
Escol
her1 

DLC Fortnight-Surf Equipamento Strider 
The Wave Crest Pickaxe 
Planador de vela do céu 

N/A 

17 Avatar   N/A 

18 Avatar   N/A 
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19 BDL 5 
Escol
ha 1 
de 2 

DLC Dying Light 2 Stay Human - Pacote Final  
DLC World of Tanks- T-127 (tanque) + slot de tanque+7 dias de 
cupom premium + por 7 dias de prêmio após comprar itens acima de 
$10USD na loja WoT Premium 

 

$15 
 

$21 

20 Avatar   N/A 

21 Avatar   N/A 

22 BDL 6 
Escol
ha 1 
de 5 

JOGO 
DLC 
DLC 
DLC 
 
 
DLC 

Guerra Total: Warhammer II 
Conquers Blade – Chips Mágicos  
Phantasy Star Online 2 NOVO GENESIS™ – "746:Intel" 
Emote 
Tanque F2A-1 Buffalo Premium Airplance M2A4Premium 
Tank da 1ª Divisão Blindada 3 Dias de Conta Premium  
Monster Hunter Rise-Spiribird™ Brincos" Hunder peça de 
armadura em camadas  
 

$59.99 
$30 
$15 
$15 

 
 

$1.49 

23 Avatar   N/A 

24 Avatar   N/A 

25 BDL 7 
Escol
ha 1 
de 5 

DLC 
DLC 
DLC 
DLC 
DLC 

Star Trek Online – Pacote de partida do agente temporal 
Star Trek Online – Federation Elite Starter Pack 
Neverwinter – Pacote de montagem e partida DLC 
Neverwinter – Pacote Maverick 
Neverwinter DLC: Suratuk’s Darkfish Fey Wolf 

$25 
$20 
$25 
$10 
$15 

26 Avatar   N/A 

27 Avatar   N/A 

28 Avatar   N/A 

29 BDL 8 
Escol
ha 1 

DLC Marvel's Avengers Hero Outfits - Intel® Timed 
Roupas exclusivas do herói dos Vingadores da Marvel 

$1.00 

30 Avatar   N/A 

31 Avatar   N/A 

32 Avatar   N/A 

33 BDL 9 
Escol
ha 1 
de 8 

DLC 
DLC 
JOGO 
JOGO 
JOGO 
DLC 
JOGO 
JOGO 

Jaqueta Intel® para PUBG 
Smite—God Pack 
Heliborne 
Olá Vizinho 
Mount & Blade II: Bannerlord 
Entre nós - Hamster Pet Bundle 
Gás Guzzlers Extreme 
Guerra Total: TRÊS REINOS (WW w/RPC) 

$20 
$29.99 
$19.99 
$29.99 
$49.99 
$1.00 
$24.99 
$59.99 

34 Avatar   N/A 

35 BDL 10 
Escol
ha 1 
de 5 

DLC  Eterno pacote de partida de retorno-intel® 
JOGO X Morph: Defesa 
JOGO Remanescente: Do Jogo Completo das Cinzas 
DLC Guerra Total: TRÊS REINOS – Rebelião Amarela da Turb 
JOGO     GRID Autosport 

$29.99 
$19.99 
$39.99 
$8.99 
$39.99 

36 Avatar   N/A 

37 Avatar   N/A 
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38 BDL 11 
Escol
ha 1 
de 5 

JOGO Sala de descanso 
JOGO ROM: Extração 
JOGO Rock Band™ VR 
JOGO Star Trek™: Bridge Crew 
JOGO   Evasão 
JOGO Interkosmos 

$7.99 
$19.99 
$49.99 
$19.99 
$24.99 
$4.99 

39 Avatar   N/A 

40 Avatar   N/A 

41 Avatar   N/A 

42 BDL 12 
Escol
ha 1 
de 5 

JOGO 
JOGO 
JOGO 
JOGO 
JOGO 

Total Guerra Três Reinos 
AdVenture Capitalist — Savvy Inventory BU 
Cinzas da Singularidade: Escalada 
Senhores da Guerra de Starpoint Gemini 
ShockRods 

$59.99 
$9.99 
$39.99 
$34.99 
$24.99 

43 Avatar   N/A 

44 Avatar   N/A 

45 BDL 13 
Escol
ha 1 
de 4 

DLC 
JOGO 
JOGO 
JOGO 

Guerra Total: WARHAMMER II-Rise of the Tomb Kings 
Reino Vem Entrega 
Crysis Remastered 
Bless Unleashed PC 

$18.99 
$29.99 
$29.99 

$35 

46 Avatar   N/A 

47 Avatar    N/A 

48 BDL 14 
Escol
ha 1 
de 4 

JOGO 
JOGO 
JOGO 
JOGO 

Crysis Remastered 
O Quebra-Fenda™ 
Reino Vem: Livramento 
Táticas de Engrenagens  

$29.99 
$29.99 
$29.99 
$59.99 

49 Avatar   N/A 

50 BDL 15 
Escol
ha 1 
de 3 

JOGO 
JOGO 
JOGO 

Humanidade 
Riders Republic PC Standard Edition 
Sam sério 4 

$49.99 
$59.99 
$39.99 

 
 
 
ETAPAS DE REDENÇÃO PARA OS NÍVEIS DE RECOMPENSA NO JOGO:  
 
Para resgatar recompensas de nível de jogo, siga estas etapas até 31 de julho de 2022:  
 
1. Clique em resgatar quando notificado dentro do aplicativo de acesso ao jogo durante o Período 

Promocional. 
2. Revele a oferta, as instruções de download e a chave mestra exclusiva a ser usada durante o 

processo de resgate.  
3. Vá para https://softwareoffer.intel.com/ para resgatar seu prêmio de jogo.  
4. Clique em "Resgatar uma oferta" no painel.  
5. Digite sua Chave Mestre e clique em "Enviar". 
6. Quando solicitado, verifique a caixa vazia para confirmar que você entende, aceita e aceita o pacote 

de nível de jogo Termos e Condições.  
 
Se você tiver dúvidas ou tiver dificuldade com seus resgates, visite https://softwareoffer.intel.com/Support 
 
 
 
 

https://softwareoffer.intel.com/Support


 
 

10 
 

7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Na medida do permitido por lei, o Patrocinador e suas empresas afiliadas, funcionários, diretores, diretores, 
agentes e representantes não serão, em nenhuma circunstância, responsáveis pelo vencedor ou aceitarão 
a responsabilidade por perda, dano, lesão ou morte em relação a esta participação na Promoção (incluindo 
aceitação ou uso do prêmio). 
 
Os direitos estatutários dos participantes não são afetados. Nada nestes Termos e Condições limitará de 
forma alguma a responsabilidade do Patrocinador por morte ou lesão participante causada por sua 
negligência ou por qualquer outro assunto em que a responsabilidade não possa ser excluída ou limitada 
por lei. 
 
 
8. GERAL 

 
A. As decisões do Patrocinador em todas as questões relativas à Promoção são definitivas e legalmente 

vinculativas e nenhuma correspondência adicional será inscrita.  
 
B. Os requisitos de participação previstos serão incorporados a estes Termos e Condições existentes, 

conforme indicado. Em caso de conflito ou inconsistência (incluindo materiais publicitários ou 
promocionais), estes Termos e Condições devem ter precedência.  
 

C. O Patrocinador reserva-se o direito de eliminar ou desqualificar as inscrições ou participantes que 
considere como violação destes Termos e Condições ou do espírito da Promoção. Qualquer 
participante que tentar contornar será desclassificado e qualquer prêmio será anulado. Os participantes 
impactados por esta cláusula serão notificados. 

 
D. O patrocinador desqualificará e não tolerará postagens participantes através de qualquer canal de mídia 

durante o Período de Promoção que represente bullying, rancoroso ou perturbador para outros 
participantes e seguidores da Intel ou diretamente voltado para Patrocinadores ou afiliados.  

 
E. Se, por qualquer razão, essas Promoções não forem capazes de ser conduzidas como planejado, 

incluindo, mas não se limitando a, vírus de computador, adulteração, intervenção não autorizada, fraude 
ou qualquer outra causa além do controle razoável do Patrocinador que corrompe ou afete a 
administração, segurança, equidade, integridade ou conduta adequada da Promoção, o Patrocinador 
reserva-se o direito de cancelar,  rescindir, modificar ou suspender a Promoção e selecionar os 
vencedores do prêmio conforme descrito acima até a data de cancelamento/suspensão. A notificação 
de tal ação será fornecida no Site de Promoção.  

 

F. O Patrocinador não será responsável por qualquer descumprimento de suas obrigações relativas a esta 
Promoção quando a falha for causada por algo fora de seu controle razoável. Tais circunstâncias 
incluem, mas não se limitar a, COVID-19 Pandemia, condições climáticas, problemas mecânicos, desvio 
de aeronaves ou outros incidentes operacionais, incêndio, inundação, furacão, greve, disputa industrial, 
guerra, hostilidades, agitação política, tumultos, comoção civil, acidentes inevitáveis, legislação 
supervenitiva ou quaisquer outras circunstâncias que equivalem a força maior. 

 

G. O Patrocinador não se responsabiliza por entradas atrasadas, incompletas ou perdidas por razões 
técnicas, ou de outra forma. O Patrocinador ainda não se responsabiliza por erros no sistema ou outras 
questões que possam resultar em interrupção de notificações ou prêmios de vencedores na medida 
permitida por lei. 

 

H. O patrocinador não é responsável por erros de transmissão eletrônica que resultam em omissão, 
interrupção, exclusão, defeito, atraso nas operações ou transmissão, roubo ou destruição ou acesso 
não autorizado a ou alterações de materiais de entrada, ou para técnico, rede, equipamento telefônico, 
eletrônico, computador, hardware ou software defeitos ou limitações de qualquer tipo, ou transmissões 
imprecisas ou não receber informações de entrada pelo Patrocinador ou apresentador por conta técnica  
problemas ou congestionamentos na Internet ou em qualquer site ou qualquer combinação deles. Se, 
por qualquer razão, a parte da Internet do programa não for capaz de funcionar como planejado, 
incluindo infecção por vírus de computador, bugs, adulteração, intervenção não autorizada, fraude, 
falhas técnicas ou quaisquer outras causas que corrompam ou afetem a administração, segurança, 
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equidade, integridade ou conduta adequada desta Promoção, o Patrocinador reserva-se o direito a seu 
exclusivo critério de cancelar,  rescindir, modificar ou suspender a Promoção com notificação aos 
participantes cadastrados.  

 
I. O patrocinador reserva-se o direito de selecionar os vencedores das entradas elegíveis recebidas a 

partir da data de rescisão se a promoção for encerrada mais cedo de acordo com o anterior. Os 
patrocinadores reservam-se ainda o direito de desqualificar qualquer indivíduo que adulterar o processo 
de entrada. O patrocinador pode proibir um participante de participar da Promoção se determinar que o 
referido participante está tentando minar o funcionamento legítimo da Promoção por trapaça, hacking, 
fraude ou outras práticas de jogo injustas ou com a intenção de abusar, ameaçar ou assediar outros 
participantes. Atenção: Qualquer tentativa de um participante de danificar deliberadamente qualquer site 
ou prejudicar o funcionamento legítimo da Promoção é uma violação das leis penais e civis e, caso tal 
tentativa seja feita, o Patrocinador reserva-se o direito de buscar indenização de qualquer participante 
em toda a extensão da lei. 

 
J. Esta Promoção pode ser compartilhada em vários sites de mídia, sites de mídia social e comunicações 

de e-mail, mas há apenas um pool de prêmios.  
 
K. É responsabilidade do Participante fornecer suas informações pessoais corretas e atuais ao entrar na 

Promoção e/ou aceitar qualquer prêmio. O Patrocinador não se responsabiliza pelos Participantes ou 
pelo vencedor que não forneça informações precisas que afetem qualquer aceitação e/ou entrega de 
qualquer prêmio. 

 
L. É responsabilidade do vencedor notificar o departamento tributário relevante de seu próprio governo, 

quando exigido por Lei. Na medida permitida por lei, a Sponsor e suas subsidiárias não assumem 
qualquer responsabilidade ou responsabilidade pela tributação ou por quaisquer outros custos 
incorridos em relação aos prêmios recebidos nesta Promoção.  

 

M. Na medida do permitido por lei, a aplicação e interpretação da Promoção e destes Termos e Condições 
serão regidos pelas leis dos Estados Unidos, e os Participantes se submeterão à jurisdição do tribunal 
dos EUA.  

 
 
9. PROTEÇÃO DE DADOS 
 
Os dados dos participantes fornecidos durante o Período de Promoção (nome, país, número de telefone, 
endereço de e-mail ou alça de mídia social para fins de participação) e outras informações consideradas 
específicas para esta Promoção para sua execução e administração serão processados de acordo com 
estes Termos e Condições e a Política de Privacidade do Patrocinador e poderão ser repassados apenas a 
fornecedores terceirizados para cumprimento e entrega dos prêmios. Política de Privacidade do 
Patrocinador: Aviso de Privacidade da Intel 
 
O patrocinador será o controlador para a coleta e uso de informações pessoais em conjunto com a 
participação na Promoção. Para a realização da Promoção, serão coletados e processados apenas os 
seguintes dados dos vencedores  : nome, endereço de envio, endereço de e-mail, número de telefone 
("Dados Pessoais do Participante"). Os Dados Pessoais dos Participantes serão mantidos nos Estados 
Unidos e serão utilizados exclusivamente para fins de administração de promoção. 
 
Para obter dúvidas sobre a Promoção, entre em contato com o Intel Gaming Access através do chatbot faq 
ou do link Discord fornecido dentro do aplicativo.  
 
© Intel Corporation.  Intel, o logotipo da Intel e outras marcas intel são marcas comerciais da Intel 
Corporation ou de suas subsidiárias.  Outros nomes e marcas podem ser reivindicados como propriedade 
de outros. 
 
 
 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html

