
REGULAMENTO
ATIVAÇÃO EXTERNA | GARRA HUMANA

1. SOBRE A ATIVAÇÃO EXTERNA
A ação promocional intitulada “Garra Humana” é uma ativação externa que será realizada pelo Hurb Technologies 
S.A, sediado na Av. João Cabral de Mello Neto nº 400, 7º andar, Península Corporate, Barra da Tijuca, cidade e 
estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-057, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.954.744/0001-24 (“Hurb”), entre os dias 
22 e 27 de novembro de 2022, com o intuito de gerar engajamento para a sua campanha de Black Friday.

2. PARTICIPAÇÃO
A presente ação promocional é aberta para todas as pessoas cadastradas no APP Hurb e que possuam o aplicativo 
instalado em um aparelho móvel, bem como que se enquadrem necessariamente, apenas para �ns de segurança, 
nas seguintes características:
• Possuir mais de 18 (dezoito) anos;
• Pesar no máximo 100 quilos;
• Não possuir grau de miopia superior a 6º;
• Não possuir doenças cardíacas;
• Não ser hipertenso;
• Não estar se recuperando de algum procedimento cirúrgico;
• Não ser gestante; e
• Não estar sob uso ou ter ingerido substância alcoólica ou entorpecente.
Além disso, para se tornar apto para a participação da ação promocional, o participante deverá postar uma foto nos 
stories da sua conta pessoal do instagram com a hashtag "#hurbteleva".

3.DINÂMICA
O usuário terá que pegar uma mala e segurar bem �rme até ser levado para a área de fora, sem deixar cair. O 
controle da garra é feito por uma pessoa do lado de fora, que pode ser um acompanhante do participante. A 
premiação estará dentro da mala coletada pela Garra Humana!

4. PREMIAÇÃO
Nesta ação promocional, conforme explicado no capítulo anterior, o Hurb irá oferecer os seguintes prêmios que 
estarão distribuídos aleatoriamente no interior de cada uma das maletas:

4.1. CATEGORIA PACOTES
No total:
08 (oito) pacotes para Paraty, com passagem rodoviária (ida e volta) e hospedagem (três diárias com direito a 
acompanhante) inclusas;
08 (oito) pacotes para Cabo Frio, com passagem rodoviária (ida e volta) e hospedagem (três diárias com direito a 
acompanhante) inclusas;
08 (oito) pacotes para Búzios, com passagem rodoviária (ida e volta) e hospedagem (três diárias com direito a 
acompanhante) inclusas;



4.2. CATEGORIA ATIVIDADES
No total:
20 (vinte) unidades de Visita ao Cristo com direito a acompanhante (parceria com Paineras Corvocado);
13 (treze) unidades de Visita ao Zoológico com direito a acompanhante (parceria com Biopark);
20 (vinte) unidades de Visita a Roda Gigante com direito a acompanhante; e
13 (treze) unidades de Visita ao Aquário do Rio de Janeiro com direito a acompanhante (parceria com AquaRio)

4.3. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO PRÊMIO
Todos os prêmios são para uso exclusivo em 2023 e em conformidade com as regras especí�cas de cada produto.
O transporte rodoviário, incluso em cada uma das premiações, tem como regulamentação o aceite de malas com 
até 30kg no bagageiro externo do ônibus, e 5kg para as que vão junto aos passageiros, com dimensões que se 
adaptem ao compartimento interno de bagagem. Podem haver cobranças extras para bagagens que excedam essas 
condições.
As passagens rodoviárias, sempre de ida e volta, inclusas em cada uma das premiações, poderão incluir paradas 
nos trechos entre as cidades.
O Hurb de�nirá a hospedagem inclusa em cada um dos pacotes oferecidos como premiações, a partir da 
disponibilidade e tarifário promocional dos parceiros.
As diárias serão sempre contabilizadas pelas noites dormidas a partir da chegada do participante no hotel.
Por se tratarem de pacotes promocionais, o Hurb não realizará nenhuma personalização das premiações, incluindo, 
mas não se limitando a: redução/aumento do número de diárias, troca da cidade de origem ou de destino e venda 
do despacho de bagagens extras.
Nenhum dos pacotes oferecidos como premiações inclui transfer.

5. CONSENTIMENTO PARA COLETA DE DADOS
Ao participar desta ação, o participante concorda que para concluir o processo de premiação, deverá preencher um 
formulário fornecido pelo Hurb, via Google Forms, por meio do qual será solicitado que disponibilize os seguintes 
dados pessoais:
a) e-mail pessoal; 
b) data de nascimento; 
c) número do Cadastro de Pessoa Física ("CPF"); e
d) número de telefone/celular. 
Sendo assim, o Hurb �ca autorizado a tomar decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais em referência 
do participante.
O tratamento dos dados pessoais listados acima possui as seguintes �nalidades:

1. Reservas de Alojamento: sempre que efetuar uma reserva de alojamento através do nosso website ou app, 
tratamos os seus dados pessoais para completar e gerir a sua reserva. Isto inclui enviar-lhe e-mails e/ou 
mensagens sobre con�rmações, modi�cações e/ou lembretes sobre a sua reserva. Neste caso, o tratamento dos 
seus dados é necessário para a realização de diligências pré-contratuais a seu pedido ou para a execução do 
contrato de prestação de serviços. Caso não disponibilize os seus dados, não poderemos prestar-lhe os serviços 
solicitados ou contratados.

2. Apoio ao cliente: disponibilizamos um serviço internacional de apoio ao cliente. Para prestar-lhe este serviço, 
necessitamos tratar determinados dados, tais como a sua informação de reserva ou informação sobre a sua 
conta de utilizador. Os seus dados pessoais serão tratados, para analisar e para que possamos resolver a 
situação subjacente ao seu contato, com base na execução do contrato do qual é parte. Para efeitos de 
monitoramento da qualidade do serviço prestado no apoio ao cliente, mantemos gravados todos os 
atendimentos via chat, deixando tal atendimento vinculado a conta do cliente para efeito de monitoramento 
interno. Esses dados não são disponibilizados aos clientes.
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3. Marketing: mediante o seu consentimento, poderemos tratar os seus dados pessoais para atividades de 

marketing. Estas atividades poderão incluir o envio regular de informações sobre produtos e serviços 
relacionados com as suas reservas ou alojamentos que são elaboradas com base em suas interações com 
nossos produtos e ou serviços. Este tratamento de dados será realizado apenas com o seu consentimento. 
Poderá cancelar o recebimento destas comunicações de forma rápida, fácil e a qualquer momento ao clicar na 
hiperligação "Cancelar subscrição" que está incluída em todas as comunicações.

4. Comunicar consigo: a sua opinião é muito importante para nós, pelo que poderá haver situações em que 
entraremos em contato, por e-mail, para que você possa responder a um questionário de satisfação relacionado 
com a prestação de serviços do Hurb. Os seus dados pessoais serão tratados com base nos nossos interesses 
legítimos e de forma a melhorar os serviços que lhe prestamos.

5. Cumprimento das disposições aplicáveis e prevenção de fraude: quando aplicável, poderá ser necessário tratar 
os seus dados pessoais para garantir a efetividade do cumprimento das disposições legais aplicáveis, dos 
nossos termos e condições, designadamente prevenindo situações de fraude, bem como resolver litígios e/ou 
aceder a pedidos de colaboração com autoridades públicas. Os seus dados serão tratados com base no 
cumprimento de uma obrigação legal a que o Hurb esteja sujeito ou com base nos interesses legítimos do Hurb, 
conforme concretamente aplicável.

O Hurb �ca autorizado a compartilhar os dados pessoais do participante com outros agentes de tratamento de 
dados, caso seja necessário para a �nalidade estabelecida neste Regulamento, observados os princípios e as 
garantias estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD").

O Hurb, por sua vez, se responsabiliza pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Em conformidade ao art. 48 LGPD, o Hurb comunicará ao participante e à Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao participante.
O Hurb poderá manter e tratar os dados pessoais do participante durante todo o período em que os mesmos forem 
pertinentes ao alcance das �nalidades listadas estabelecidas neste Regulamento. 

O participante poderá obter do Hurb, em relação aos seus dados pessoais tratados, a qualquer momento, mediante 
requisição formal via e-mail ou correspondência: 

I – Con�rmação da existência de tratamento; 
II – Acesso aos dados; 
III – Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV – Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 
com o disposto na LGPD; 
V – Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo 
com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; 
VI – Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 
16 da LGPD; 
VII – Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de 
dados; 
VIII – Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e
IX – Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.
Por �m, este consentimento poderá ser revogado pelo participante, a qualquer momento, mediante solicitação ao 
Hurb.
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6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.1 O Hurb se reserva no direito de desclassi�car qualquer participante que viole ou tente violar o presente 
Regulamento e eventuais alterações do mesmo;

6.2 Todas as participações que não cumprirem o presente Regulamento serão consideradas inválidas e não 
permitirão o usufruto do prêmio;

6.3 A participação nesta ação promocional implica na aceitação total e irrestrita deste Regulamento, da Política de 
Privacidade (https://www.hurb.com/br/privacy-policy) e dos Termos de Uso 
(https://www.hurb.com/br/terms-of-service) do Hurb; e

6.4 Ao participar da ação promocional os participantes concordam em fornecer seu direito de imagem ao Hurb para 
eventuais publicações nas redes sociais e canais o�ciais do Hurb.
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