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1. FINALIDADE 

 

Os PRÉMIOS IATI 2020 para a excelência na comunicação digital foram criados para premiar os melhores 
criadores de conteúdo em blogs, páginas web e redes sociais do sector das viagens. Estes prémios pretendem 

ser um referente no sector e, portanto, foram criadas as seguintes bases. 
 

 

2. PARTICIPANTES 

 

Poderão ser selecionados como finalistas nestes PRÉMIOS IATI 2020 todos os criadores de conteúdo em blogs, 
páginas web ou redes sociais espanhóis, ou residentes habituais em Espanha, assim como portugueses, ou 

residentes habituais em Portugal, para o prémio de melhor blog português, que contem com pelo menos 6 

meses de antiguidade nas suas plataformas de conteúdos, publiquem conteúdos de forma frequente e periódica, 
e cuja temática esteja relacionada com viagens. 
 

 

3. NOMEAÇÕES ABERTAS 

 

Nestes prémios, e para que sejam universais, será seguido um sistema de nomeações abertas, ou seja, qualquer 
blog, página web ou conta de redes sociais que siga as condições mencionadas no ponto 2, poderá ser pré-
selecionada como finalista ou ganhadora do prémio. 
 

 

4. CATEGORIA 

 

Para os presentes prémios foram estabelecidas as seguintes categorias: 
         · Categoria Prémio IATI Melhor Blog Profissional (Espanha) 
         · Categoria Blog Revelação (Espanha) 
         · Categoria Youtuber Viagens (Espanha) 
         · Categoria Instagramer Viagens (Espanha) 
         · Categoria Melhor Blog Português (Portugal) 
         · Categoria especial para a trajetória e valores viajantes (fora do concurso - Espanha) 
 

 

5. JURI 
 

Estará formado por cinco pessoas de referência relacionadas com o mundo da criação digital (sete para a 

categoria de Melhor Blog Português) que serão designadas livremente pela organização destes prémios. O 

sistema de seleção, qualificação e votação dos blogs, páginas web e contas de redes sociais pré-selecionadas 
pela organização (até um máximo de dez por categoria), será o que estabeleça o organizador dos Prémios. 
Quando as candidaturas estiverem pré-selecionadas, o Júri selecionará os cinco finalistas de cada categoria. Em 

cada uma das categorias existirá um único vencedor. As decisões do Júri, incluindo a decisão final, serão 

adotadas por maioria simples. Os finalistas serão conhecidos durante o mês de janeiro de 2020. As deliberações 
do Júri serão secretas. Sem prejuízo do conteúdo da decisão final do concurso, a IATI Seguros não responde 

pelas opiniões manifestadas pelo Júri ou por qualquer um dos seus membros, antes ou depois da realização do 

concurso, e em relação a qualquer uma das propostas apresentadas. 
 

 

6. PRÉMIOS 

 

Será concedido um prémio por categoria, indicado na seguinte lista: 
 

         · Categoria Prémio IATI Melhor Blog Profissional (Espanha), prémio de 3.000€ 

         · Categoria Blog Revelação (Espanha), prémio de 1.500€ 

         · Categoria Youtuber De Viagens (Espanha), prémio de 1.500€ 

         · Categoria Instagramer De Viagens (Espanha), prémio de 1.500€ 

         · Categoria Melhor Blog Português (Portugal), prémio de 1.500€ 

         · Categoria especial para a trajetória e valores viajantes (fora do concurso - Espanha), prémio de 1.500€  

 

Os prémios em dinheiro serão enviados num prazo máximo de um mês após a finalização da gala mencionada 

no ponto 8, sujeito a que o vencedor tenha enviado previamente os seus dados bancários à IATI Seguros. 
 

*Todos os vencedores receberão uma lembrança comemorativa para além do prémio em dinheiro. 
 

 

7. ACEITAÇÃO DO PRÉMIO  

 

A aceitação da sua designação como finalista e, inclusive, como vencedor de algum dos prémios implica 

necessariamente a aceitação íntegra e incondicional das presentes bases por parte do participante, assim como: 
 

1. O consentimento do participante para a divulgação do prémio no caso de ser premiado ou finalista, assim 

como a cessão à IATI Seguros de todos os direitos de propriedade intelectual (reprodução, distribuição, 
transformação, comunicação pública e divulgação) relacionados com o conteúdo digital premiado e o direito de 

utilizar o nome e a imagem do participante, para efeitos exclusivos de publicidade dos presentes prémios 
através de qualquer meio e/ou suporte, com carácter ilimitado no tempo e sem limitação territorial. 



© 2019. Una iniciativa de IATI Seguros.

2. A garantia por parte do participante, com total segurança para a IATI Seguros, da autoria e da originalidade 

do conteúdo digital que possa ser selecionado ou premiado, assim como a dos direitos de propriedade 

intelectual cedidos à IATI Seguros, dos direitos de imagem das pessoas que possam aparecer nos conteúdos e a 

conformidade de todas elas com as leis aplicáveis. 
 

 

8. OUTRAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

O concurso não poderá ser declarado nulo, nem o prémio poderá ser distribuído entre dois ou mais 
participantes. A decisão do Júri, que será inapelável, será divulgada durante uma gala que se celebrará em 

Madrid a 24 de janeiro de 2020. A IATI Seguros poderá premiar tanto em Espanha como no estrangeiro, de 

forma ilimitada no tempo. Os prémios estarão sujeitos às retenções previstas segundo a legislação vigente. 
 

 

9. ORGANIZADOR 

 

O organizador dos Prémios IATI é a empresa IATI Seguros, cuja denominação social é Iati Calzado Correduría de 

seguros, S.L. com morada em Avenida Diagonal 622, 4ª Planta, 08021 Barcelona, e com o N.I.F. B-62.273.081. A 

direção de correio eletrónico para resolver qualquer consulta ou dúvida é a seguinte: 
premiosiati@iatiseguros.com 

 

 

10. PRIVACIDADE 

 

Os dados pessoais dos participantes no concurso serão tratados pela IATI CALZADO CORREDURÍA DE SEGUROS, 
S.L., na sua condição de Responsável do tratamento, com a finalidade de gerir as participações no concurso, 
assim como de enviar informação comercial (também por via eletrónica) dos seus produtos e serviços. O 

contacto do DPO da empresa é comunicacion@iatiseguros.com. 
 

Os dados pessoais facilitados pelos participantes serão conservados enquanto a sua eliminação não seja 

solicitada, para poder enviar informação comercial. A base legal para o tratamento dos dados é o 

consentimento prestado mediante a aceitação das bases. Será necessário que os participantes forneçam os 
dados exigidos como obrigatórios pois, caso contrário, não poderão participar no concurso. 
 

Os dados dos participantes poderão ser comunicados aos membros do Júri do concurso, com as mesmas 
finalidades indicadas anteriormente, assim como às Administrações Públicas nos casos previstos legalmente. 
 

Os participantes poderão revogar o consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais, sem que isso afete a 

legalidade do tratamento realizado até ao momento, e solicitar o exercício dos direitos de acesso, retificação, 
exclusão, limitação, portabilidade e oposição, enviando um correio eletrónico para 

comunicacion@iatiseguros.com. No caso de não obterem um resposta satisfatória e desejarem fazer uma 

reclamação ou obter mais informação em relação a qualquer um destes direitos, poderão entrar em contacto 

com a Agência Espanhola de Proteção de Dados (http://www.aepd.es). 
 

 

11. NOTA LEGAL 

 

Para qualquer dúvida, discrepância, reclamação ou problema que possa surgir direta ou indiretamente da 

interpretação e execução destas bases legais, as partes renunciam à sua própria jurisdição e submetem-se 

expressamente à jurisdição dos Tribunais da Cidade de Barcelona. 
 

Barcelona, novembro de 2019.


