1. O CONCURSO CULTURAL "ESTE CORAZÓN”
A adesão a este CONCURSO pressupõe a leitura completa e integral deste Regulamento e
consentimento com todas as suas disposições, bem como da Política de Privacidade parte
integrante deste documento.
O Spotify não possui qualquer ingerência na realização deste CONCURSO, não sendo
parte, nem patrocinador.
A UNIVERSAL MUSIC não é responsável por quaisquer falhas ou interrupções
momentâneas nos serviços do Spotify.
2. QUEM PODE PARTICIPAR
Este CONCURSO é aberto a todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes e
domiciliadas no Brasil, que sejam assinantes pagantes (Pacote Spotify Premium) do
serviço de streaming do Spotify.
Não poderão participar deste CONCURSO as pessoas jurídicas, as pessoas físicas
menores de 18 anos, os não usuários ou não assinantes dos serviços de streaming do
Spotify (Spotify Premium), pessoas absolutamente incapazes, funcionários da
PROMOTORA ou de agências de propaganda que atuem diretamente neste PROGRAMA
possuindo informações que os colocam em vantagem de participação.
Pessoas com idade inferior a 18 anos só poderão participar do CONCURSO com
autorização dos SEUS representantes legais.
NOTA ESPECIAL AOS PAIS
Apesar de LIMITARMOS o registro de PESSOAS com idade inferior a 18 anos, os pais
devem supervisionar as atividades online dos seus filhos menores de idade e
considerar utilizar ferramentas de controle parental disponíveis através de serviços
online e de empresas de software, que ajudam a criar um ambiente online adequado
para as crianças. Estas ferramentas podem igualmente impedir que as crianças
divulguem o seu nome, residência e outros dados pessoais online, sem a autorização
dos pais.
O Participante é responsável por manter os dados cadastrais atualizados.
A participação no CONCURSO não é automática, cabendo unicamente ao interessado
realizar o seu cadastramento e aceitar os termos e condições previstos neste
documento.
3. COMO ADERIR AO CONCURSO
O interessado em aderir ao CONCURSO deverá acessar o site
https://www.SIEMPRERBD.com/, devendo criar uma conta de acesso por meio de login no

Spotify. Uma vez que o Participante esteja logado, serão coletadas as informações de nome
de usuário e endereço de e-mail.
Todos os dados pessoais serão tratados de acordo com a sua finalidade, conforme disposto
no Anexo deste Regulamento e a Política de Privacidade e Cookies da Universal Music
disponível em http://privacidade.universalmusic.com.br/
Os dados informados devem ser do titular da conta do Spotify sendo certo que o
Participante é o único responsável pelas suas credenciais de acesso ao concurso, não
devendo permitir a utilização por outra pessoa, independentemente do grau de parentesco
ou amizade.
A correta informação dos dados cadastrais, bem como a correta forma de suas utilizações,
em especial para acesso das informações relativas à sua participação no CONCURSO, é
de exclusiva e total responsabilidade do Participante.
O Participante deverá manter os seus dados cadastrais atualizados, sendo certo que a
UNIVERSAL MUSIC não poderá ser responsabilizada quando o Participante deixar de
receber algum benefício do PROGRAMA em virtude de incorreção/desatualização dos seus
dados cadastrais.
O Participante poderá atualizar seus dados no seu primeiro acesso ao site depois que fizer
seu login. Após o primeiro cadastro, não será possível fazer qualquer atualização.
4. COMO PARTICIPAR
Após completar o seu cadastro, o Participante terá acesso ao perfil, que ficará disponível no
site do concurso para visualização na sua área logada e poderá checar total de streams
acumulados.
A PROMOTORA disponibilizará aos Participantes uma atividade para que os Participantes
acumulem streams ao realizá-la. Essas atividade ficará disponíveis para consulta do
Participante no site. Os 30 participantes que mais acumularem streams ao realizar a
atividade até a data limite para participação do concurso, será presenteado com 1(uma)
camiseta do RBD (imagem no site meramente ilustrativa).
Streams realizados offline não serão contabilizados.
Stream que não forem executados por completo não serão contabilizados
A atualização dos streams acontece sistematicamente a cada 30 minutos.
As atividades serão disponibilizadas gratuitamente, não sendo necessário que o
Participante pague qualquer quantia para realizá-las.
Esse concurso cultural não tem nenhuma vinculação com a etapa anterior do concurso.

A PROMOTORA poderá categorizar os Participantes de acordo com a quantidade de
streams, fornecendo elementos visuais, para que sejam reconhecidos de acordo com a sua
categoria.
5. SOBRE O CONCURSO:
Concurso com início no dia 11 de Junho de 2021, com data prevista de encerramento no dia
28 de Junho de 2021 . O anúncio do ganhador está previsto para o dia 5 de Julho de 2021.
A UNIVERSAL MUSIC se reserva no direito de suspender, adiar e/ou cancelar este
Concurso sem aviso prévio e nenhum tipo de prejuízo.
A participação neste Concurso está atrelada à inscrição no endereço
http://www.siempreRBD.com usando uma conta válida no Spotify; só serão válidas
participações neste Concurso de usuários que tenham se cadastrado no endereço oficial.
Em nenhuma hipótese os prêmios serão trocados por valores monetários ou por produtos
diferentes daqueles que foram destinados à premiação.
A UNIVERSAL MUSIC não vai divulgar os Participantes não ganhadores do Concurso. Não
há nenhuma possibilidade em recorrer da decisão final. Familiares e funcionários da
UNIVERSAL MUSIC e de seus parceiros não podem participar deste Concurso.
Caso você ganhe, você será contatado através do email usado na sua conta do Spotify,
Certifique-se de que o email de cadastro do Spotify é um endereço de email válido e
que é usado regularmente.
Você pode editar esta informação na tela de confirmação da sua inscrição após logar
pela primeira vez, após a confirmação da sua inscrição os seus dados pessoais —
Nome, sobrenome e endereço de email — não poderão ser editados.
O seu endereço de email não será usado para nenhuma outra forma de comunicação,
exceto se você tiver optado em assinar a newsletter da UNIVERSAL MUSIC na tela de
confirmação da sua inscrição.
A UNIVERSAL MUSIC não se responsabiliza por problemas na recuperação dos pontos
causados por instabilidade no funcionamento do Spotify.
Serão avaliados o comportamento do usuário dentro do site e analisado se os streams
foram feitos cumprindo todas as normas deste regulamento.
Em caso de empate, usaremos como critério de desempate a data e o horário de inscrição
no site — o participante que tiver feito inscrição primeiro fica em vantagem.
Em caso de fraude ao concurso, a ser analisada pela PROMOTORA, o usuário terá sua
participação automaticamente cancelada.

Ao acessar esse site, você concorda com a política de privacidade da UNIVERSAL MUSIC.
Leia a Política de Privacidade da Universal Music Group clicando aqui.

5. SOBRE A PREMIAÇÃO
O prêmio será oferecido para os usuários que mais acumularem streams nas faixas
disponibilizadas no site e cumprirem todos os requisitos previstos neste regulamento. Como
premiação para os 30 participantes que se enquadrarem dentro do regulamento do
concurso e que acumularem a maior quantidade de streams até a data de encerramento
deste concurso (às 23h59 de 28 de Junho de 2021) será fornecido o prêmio a seguir: Uma
camiseta com estampa exclusiva da banda RBD*
* Existem 3 (três) tipos de estampas diferentes que serão enviadas de forma aleatória aos
ganhadores.
* Os tamanhos das camisetas disponíveis são G ou GG, sendo enviadas para os
ganhadores de acordo com a disponibilidade em estoque de forma aleatória.
* Não será possível escolher cor, modelo ou tamanho da camiseta a ser fornecida na
premiação, tampouco fazer a troca do produto após o recebimento.
É responsabilidade do ganhador o envio correto dos dados pessoais e endereço para
recebimento da premiação. A PROMOTORA se isenta da responsabilidade de reenviar o
prêmio em caso de envio incorreto do endereço por parte do GANHADOR. A premiação
deverá ser enviada dentro do prazo limite de 45 dias úteis após a confirmação dos dados
pessoais do ganhador através de email fornecido no site.

Depois do prêmio ser despachado, o prazo de entrega depende da localização do
participante. Utilizamos os correios para prestação de serviço do envio do produto até o
ganhador. Sendo assim, problemas relacionados à entrega do produto após o despacho
feito pela PROMOTORA, deverão ser tratados diretamente com as agências de
correios. Mais informações através do site: https://www.correios.com.br/

