
ACREDITAÇÃO PARA O ONSERIES LISBOA, 1a EDIÇÃO, 25 a 26 de novembro de 2021 
TERMOS DE ACREDITAÇÃO 

 
 

1. Introdução e assunto 
 
1.1. Estas condições de contratação e privacidade (a seguir denominadas por "Termos de 
Acreditação") regulam a venda da acreditação para assistir à 1a Edição do evento "ONSeries Lisboa", 
uma reunião de intercâmbio internacional entre produtores, autores e outros participantes em torno 
da ficção televisiva que ocorrerá em Lisboa (Portugal), de 25 a 26 de novembro de 2021 (o "Evento"). 
A informação completa sobre o Evento está disponível no sítio da Web www.onseries.eu (o "Sítio da 
Web"). 
 
1.2. A entidade responsável pela oferta contratual é a INSIDE CONTENT, S.L. (O "Organizador"), uma 
empresa constituída em conformidade com a lei Espanhola, com sede social em Francisco de 
Navacerrada, nº 8, 5º, 28028 Madrid, Espanha, e NIPC B-87731972, registada no Registo Mercantil de 
Madrid no tomo 35592, folha 110, secção 8, número de página M-639687 e com o correio eletrónico: 
accreditation@onseries.eu.  
 
1.3. O assistente é a pessoa que se registou devidamente para o Evento (a seguir denominado como 
"Utilizador"). O Utilizador deve ter mais de dezoito (18) anos, e ter plena capacidade para celebrar 
contratos vinculativos. 
 
1.4. A aceitação destes Termos de Acreditação é uma condição necessária para efetuar a 
acreditação no Evento. Em qualquer caso, a posse de uma acreditação por parte do Utilizador para 
o Evento implica automaticamente a aceitação destes Termos de Acreditação. 
 

2. Características 
 
2.1. Dado o principal objetivo do Evento, promover o intercâmbio e internacionalização entre 
autores, produtores e redes televisivas para a criação, produção e difusão de conteúdo de ficção 
televisivo, para dar efeito a este objetivo, profissionais e executivos pertencentes a empresas de 
produção audiovisual de ficção, redes televisivas, distribuidores audiovisuais de ficção, investidores 
em ficção televisiva e talentos terão prioridade em adquirir uma acreditação para o Evento. Tendo 
em vista do número de acreditados entre estes profissionais e a capacidade total do Evento, o 
Organizador aceitará acreditações para outros profissionais da indústria audiovisual, segundo o 
critério do Organizador.  
 
2.2. A acreditação apenas dá ao Utilizador acesso às atividades gerais programadas no Evento 
(incluindo pausas para café), mas não lhe dá permissão para participar nas atividades 
complementares para as quais é necessária uma acreditação específica. 
 

3. Condições de acreditação 
 
3.1. A acreditação no Evento pode ser feita online até uma semana antes do evento ou até que a 
capacidade se esgote. A partir dessa data, apenas pode ser solicitada por mensagem de correio 
eletrónico, através de accreditation@onseries.eu, sendo o único critério do Organizador a aceitação 
de inscrições a partir dessa data. 
 
3.2 O processo de acreditação no Evento através do Sítio da Web é efetuado seguindo os passos 
abaixo: 

o Preenchimento do Formulário de Acreditação. 
o Tendo preenchido o Formulário de Acreditação, o Utilizador deverá aceitar estes Termos de 

Acreditação para prosseguir com o processo.  
o Aceites os Termos de acreditação o sistema redirecionará o utilizador para o portal de 

pagamento da PAYPAL, onde será possível fazer o pagamento por cartão de crédito. Em 
caso de falha no pagamento com PAYPAL, o pagamento pode ser feito por transferência 
bancária para o número de conta que o Organizador disponibilizará por mensagem de 
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correio eletrónico ao Utilizador que a solicite a accreditation@onseries.eu. 
o Uma vez o pagamento aceite, o Utilizador receberá uma mensagem de correio eletrónico a 

confirmar a sua acreditação no Evento. Caso o pagamento seja feito por transferência 
bancária, o Utilizador tem de enviar o comprovativo da transferência para o endereço de 
correio eletrónico accreditation@onseries.eu e, após recebimento da transferência, 
receberá uma mensagem de correio eletrónico a confirmar a respetiva acreditação no 
Evento. 

o O cartão para acesso ao Evento ("Cartão") deve ser obtido no dia da respetiva chegada ao 
Evento no balcão de inscrições do ONSeries Lisboa, para o qual o Utilizador tem de facultar 
a mensagem de correio eletrónico de confirmação da acreditação e documento oficial que 
permita a respetiva identificação pessoal (cartão de identificação, passaporte, etc.). 

 
3.3. A pedido escrito do Utilizador, o Organizador enviará ao Utilizador, para o endereço de correio 
eletrónico facultado pelo Utilizador no Formulário de Acreditação, o documento eletrónico que 
comprova a realização destes Termos de Acreditação. 
 
3.4.  Os profissionais da imprensa(jornalistas/fotógrafos) que desejem realizar a cobertura do evento 
devem registar-se online até uma semana antes do evento ou até que a capacidade se esgote. A 
partir dessa data, a inscrição apenas pode ser solicitada por mensagem de correio eletrónico, 
através de accreditation@onseries.eu, sendo o único critério do Organizador a aceitação de 
inscrições a partir dessa data. A acreditação de profissionais da imprensa está reservada para 
profissionais da imprensa especializada na indústria Audiovisual, que deve ser comprovada ao 
Organizador através de um documento que certifique que desempenham funções ou que colaboram 
num meio de comunicação e a respetiva especialização na indústria audiovisual (por exemplo uma 
cópia do cartão de imprensa atual, uma carta assinada pelo diretor com o carimbo e dados da 
empresa ou média, no caso de profissionais que efetuem as suas atividades como freelancers 
especializados na indústria de audiovisual, facultando provas gráficas de um trabalho jornalístico 
assinado pelo interessado (texto/imagens) de publicação recente, ou qualquer outro ao critério do 
Organizador). À Imprensa Profissional Acreditada não se aplica o custo de Acreditação. O 
Organizador reserva o direito de rejeitar candidaturas para acreditação dos candidatos que não 
facultem provas suficientes do seu estatuto como profissionais dos média da Indústria Audiovisual 
ou quando o número de acreditados nesta condição exceder o razoavelmente admissível 
considerando o número de profissionais da indústria audiovisual acreditado. Uma vez recebida a 
candidatura, a concessão da Acreditação será confirmada por correio, podendo o profissional 
acreditado levantar a mesma no balcão de acreditação do ONSeries Lisboa, para o que o profissional 
tem de facultar a mensagem de correio eletrónico de confirmação da sua acreditação e documento 
oficial que permita a sua identificação pessoal (cartão de imprensa, cartão de identificação, 
passaporte, etc.). 
 
A acreditação de imprensa tem de ser solicitada antes do Evento.  
 
3.5 O Cartão é estritamente pessoal e intransmissível. Quem aceder ao Evento com um Cartão que 
não lhe pertença será expulso do Evento e das instalações onde este decorre e o respetivo Cartão 
será confiscado e cancelado. 
 
3.6. O Utilizador deve apresentar o Cartão sempre que o mesmo for solicitado, no Centro Cultural de 
Belém, Lisboa (Portugal), e em quaisquer instalações onde decorra qualquer atividade do evento.  
 
3.7. A perda ou furto do Cartão tem de ser reportada imediatamente pelo Utilizador afetado no balcão 
de acreditação, em cujo caso será substituído por outra verificação prévia da identidade do 
Utilizador pelo Organizador (através da apresentação do cartão de identificação, passaporte, etc.) e 
pagamento da acreditação. 
 

4. Preços e pagamento 
 
4.1. Os preços de acreditação, no Evento e, se aplicável, em atividades complementares 
programadas no Evento, são publicados no Sítio da Web. Salvo indicação expressa em contrário, 
estes preços não incluem IVA, sempre que este imposto for aplicável. 
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4.2. O Organizador pode unilateralmente rever e modificar os preços publicados no Sítio da Web. 
 
Em qualquer caso, antes da realização do pagamento final, o Utilizador será informado do preço final 
da acreditação, o qual será ajustado à informação disponibilizada no momento no Sítio da Web. 
 
4.3. O pagamento será realizado com cartão de crédito ou débito. Para efetuar o pagamento, o 
Utilizador será redirecionado para o portal de pagamento da PAYPAL, onde os detalhes do cartão de 
crédito ou débito devem ser facultados para efetuar o pagamento. 
 
4.4. O débito será realizado no cartão de crédito no momento da acreditação, a qual será confirmada 
quando for feita a confirmação do pagamento. Caso não seja possível efetuar o débito por qualquer 
circunstância, a acreditação não será considerada confirmada. 
 
4.5. Para aceder ao Evento e, conforme o caso, às atividades complementares, o Utilizador tem de 
apresentar o respetivo Cartão. 
 
4.6. Se o Utilizador necessitar de uma fatura, tem de a solicitar através do envio de uma mensagem 
de correio eletrónico para o endereço de correio eletrónico indicado na secção 1.2 destes Termos de 
Acreditação. 

 
5. Direito de desistência, política de alterações, cancelamento de acreditações e 

cancelamento do Evento 
 
5.1. Ao Utilizador não assiste o direito de desistência da respetiva compra de uma acreditação, salvo 
acordo em contrário nos termos abaixo. A não possibilidade de estar presente no Evento não 
constitui motivo para a resolução deste contrato e não concede ao Utilizador o direito a ser 
reembolsado pelo montante pago. 
 
5.2. O Utilizador pode solicitar alterações relativamente à sua acreditação (por exemplo, alteração 
da pessoa que estará presente no evento), através do envio de uma mensagem de correio eletrónico 
para o endereço de correio eletrónico indicado na secção 1.2, até 15 de novembro de 2021 inclusive. 
O Organizador reserva o direito de aceitar ou recusar tais alterações. Caso o pedido de alterações 
seja aceite, o Organizador enviará uma mensagem de correio eletrónico ao Utilizador a confirmar a 
realização da alteração. Não será considerado qualquer pedido de alteração recebido após 15 de 
novembro de 2021. 
 
5.3. O Organizador apenas aceitará o cancelamento de acreditações quando o pedido para o 
cancelamento for recebido pelo Organizador por escrito, para o endereço de correio eletrónico 
indicado na secção 1.2 destes Termos de Acreditação, antes de 1 de novembro de 2021. Nesse caso 
haverá lugar a um reembolso ao Utilizador de 50% do montante pago pelo último para a respetiva 
acreditação, por transferência bancária, num prazo máximo de 30 dias a partir da conclusão do 
Evento. 
 
O cancelamento de acreditações não será aceite e não serão realizados reembolsos de pagamentos 
pelas acreditações, independentemente do motivo, a partir de 1 de novembro de 2021. 
 
5.4. O Organizador reserva o direito a recusar a entrada ou a expulsar, temporariamente ou 
permanentemente, qualquer Utilizador cuja presença, conduta ou comportamento ameace a 
imagem, paz ou segurança do Evento e/ou outros participantes no Evento e/ou o Organizador e/ou 
a integridade das instalações onde o evento decorre. Nesse caso, o Utilizador deve ser reembolsado 
no valor já pago pela acreditação numa base proporcional de acordo com o tempo restante da 
expulsão até à conclusão do Evento. 
 
5.5 Em caso de cancelamento do Evento, o Organizador reembolsará o Utilizador no montante 
requerido para a acreditação no mais curto espaço de tempo possível e em qualquer caso num prazo 
máximo de 30 dias a partir da comunicação do cancelamento do Evento. 
 



6. Suporte ao cliente 
 
6.1. O Utilizador pode colocar quaisquer questões relativamente à respetiva acreditação no Evento 
através do envio de uma mensagem de correio eletrónico para o endereço mencionado na secção 
1.2. 
 

7. Guia da Indústria. Proteção de dados pessoais  
 
7.1. O Organizador publicará um Guia da Indústria que incluirá os dados profissionais dos Utilizadores 
acreditados no Evento facultados através do Formulário de Acreditação (nome e apelido, categoria 
profissional, empresa e detalhes de contacto). O Guia da Indústria será publicado em versão 
impressa, que será entregue aos utilizadores acreditados no Evento juntamente com a entrega do 
respetivo Cartão, e numa versão online, que estará acessível através do sítio da Web do Evento com 
acesso restrito apenas a Utilizadores acreditados no Evento e acessível a nível mundial. 
 
Apenas os dados profissionais dos Utilizadores que adquirirem as respetivas acreditações para o 
Evento até 3 de abril de 2020, inclusive, serão incluídos na versão impressa do Guia da Indústria. Os 
dados profissionais dos Utilizadores acreditados após essa data serão apenas publicados na versão 
online. 
 
No caso de o Utilizador desejar que os seus dados não sejam incluídos na versão impressa do Guia 
de Indústria ou que apenas alguns dos dados facultados através do Formulário de Acreditação sejam 
incluídos, o Utilizador deverá fornecer essa informação por escrito para o endereço de correio 
eletrónico accreditation@onseries.eu antes de 1 de novembro de 2021. O pedido para não incluir os 
seus dados na versão online do Guia da Indústria pode ser efetuado em qualquer momento através 
do mesmo endereço de correio eletrónico. 
 
7.2. Os dados facultados pelos Utilizadores através do Formulário de Acreditação (sendo obrigatório, 
para obter a acreditação, fornecer os que estão marcados com um asterisco) bem como os obtidos 
noutras atividades efetuadas no ou relacionadas com o Evento, serão processados sob a 
responsabilidade da INSIDE CONTENT, S.L.. 
 
7.3. A recolha e o processamento dos dados tem como finalidade gerir a acreditação, presença e 
participação do Utilizador no Evento, a sua inclusão no Guia da Indústria, bem como para enviar ao 
Utilizador informações, promoções, publicidade e outras comunicações comerciais ou não 
comerciais relacionadas com o Evento ou com eventos semelhantes organizados ou com a 
participação da INSIDE CONTENT e newsletters do Evento e da INSIDE CONTENT, S.L. e 
colaboradores e patrocinadores do Evento pertencentes à indústria audiovisual, para atualizar os 
registos do Organizador, para apresentar e gerir conteúdos e comunicações com o Utilizador, para 
responder a comunicações feitas pelo Utilizador e para cumprir quaisquer requisitos legais, serão 
processados pela INSIDE CONTENT, S.L. na medida necessária para cumprir com tais necessidades. 
O Utilizador autoriza a INSIDE CONTENT, S.L. a manter e processar os respetivos dados pessoais 
para as finalidades acima descritas para as edições futuras de ONSeries Lisboa (exceto para gerir a 
acreditação, presenças e participação do Utilizador e a inclusão no Guia da Indústria de futuras 
edições). 
 
7.4. Os dados do cartão de crédito ou débito que o Utilizador fornece para o pagamento da respetiva 
acreditação serão facultados diretamente à PAYPAL; o Organizador não tem acesso a tais 
informações. 
 
7.5. O Utilizador garante que os dados facultados estão corretos, comprometendo-se a comunicar 
ao Organizador as alterações que ocorrerem aos mesmos. Caso o Utilizador faculte os dados 
requeridos de forma incompleta ou imprecisa, o Organizador não garante a acreditação; apenas o 
Utilizador responderá pelas consequências derivadas do fornecimento de dados imprecisos. 
 
7.6. O Organizador garante a confidencialidade dos dados pessoais facultados pelos Utilizadores, de 
acordo com o estipulado no Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados (UE) 2016/679, exceto 
para o estipulado na secção 7.1 relativamente à respetiva publicação no Guia da Indústria e conforme 
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determinado abaixo. 
 
7.7. O Organizador informa o Utilizador que a identificação e os detalhes de contacto facultados para 
a acreditação podem ser comunicados às entidades colaboradoras no Evento e aos fornecedores 
que gerem o acesso e/ou facultam serviços para o Evento relacionados com a presença e 
participação dos Utilizadores no Evento, incluindo viagens e alojamento na cidade de Lisboa para 
esse propósito, unicamente com o objetivo de facilitar tal gestão e disponibilização de serviços. 
 
7.8. O Utilizador pode contactar o Organizador para exercer livremente os seus direitos de acesso, 
retificação, eliminação, oposição, portabilidade de dados e restrição do processamento 
relativamente aos dados incorporados nos respetivos ficheiros. Para isso, o Utilizador deve enviar 
um pedido por escrito ao Organizador, por carta registada para Calle Francisco Navacerrada, 8, 5º fl., 
Madrid 28028. Espanha, ou para o endereço de correio eletrónico accreditation@onseries.eu, 
especificando o direito que deseja exercer, acompanhado de uma cópia de um documento oficial 
que o/a identifique. O estipulado neste parágrafo não se aplica ao definido para o Guia da Indústria, 
o qual estará em conformidade com a secção anterior. 
 
7.1. Em qualquer dos casos, a INSIDE CONTENT poderá manter uma cópia com os dados 
devidamente bloqueados, desde que seja possível determinar as responsabilidades para este 
acordo.  
 
7.9. O Utilizador tem o direito de apresentar uma reclamação junto da Agência Espanhola para a 
Proteção de Dados (AEPD), caso o Utilizador entenda que quaisquer dos seus direitos relacionados 
com a proteção de dados foram infringidos. 
 
 

8. Exclusão de Responsabilidade 
 

8.1. O Organizador recusa quaisquer responsabilidades que possam ser derivadas do uso incorreto 
por parte do Utilizador do procedimento de compra online. 
 
8.2. Também se declinam quaisquer responsabilidades por quaisquer danos causados por terceiros 
que não sejam atribuíveis ao Organizador. 
 
8.3. O Organizador não será responsável em caso de interrupções dos serviços, atrasos, erros, mau 
funcionamento do mesmo e, em geral, outros inconvenientes que têm as suas origens em causas 
que estão além do controlo do Organizador, e/ou devido à negligência ou conduta dolosa do 
Utilizador e/ou que têm as suas origens em circunstâncias não previstas. 
 

9. Dissociabilidade e modificação dos Termos de Acreditação 
 
9.1. Se alguma das cláusulas destes Termos de Acreditação se revelar não válida, nula ou não 
aplicável por qualquer razão, tal cláusula deverá ser excluída e não deverá afetar a validade ou 
aplicabilidade das restantes cláusulas.  
 
9.2 O Organizador reserva o direito de alterar estes Termos de Acreditação. As modificações serão 
aplicáveis às acreditações adquiridas após a respetiva publicação no Sítio da Web. 
 
9.3 O Organizador reserva o direito de decidir em todos as matérias não regulamentadas nestes 
Termos de Acreditação e de adicionar a estes Termos de Acreditação as cláusulas convenientes para 
regulamentar tais matérias, que serão imediatamente aplicáveis a partir da respetiva publicação no 
sítio da Web do ONSeries Lisboa. O Organizador informará os Utilizadores acreditados das novas 
condições quando o julgar necessário tendo em vista a incidência das mesmas sobre a participação 
no Evento. 
 

10. Lei Aplicável e Jurisdição 
 

As relações estabelecidas entre o Utilizador e a INSIDE CONTENT serão governadas pela lei 
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espanhola. O Utilizador e o Organizador, renunciam expressamente a qualquer outra jurisdição que 
lhes possa corresponder e submeterão quaisquer controvérsias e/ou litígios para os Tribunais de 
Madrid, Espanha. 


