
REGULAMENTO DA AÇÃO “MADU GAME” 
 

1. AÇÃO 
 

1.1 O Madu Game é um evento gratuito de games destinado a crianças e adultos, 

clientes do Madureira Shopping, em comemoração ao mês das crianças. Confira o 
regulamento completo e participe. 
 
1.2. Evite aglomerações e respeite a capacidade máxima do espaço, 40 pessoas 
simultaneamente.  
 
1.3 Não é permitida a permanência de menores de 12 (doze) anos sem o 

acompanhamento de um responsável no espaço. 
 
1.4. É obrigatório o uso de máscara das dependências do shopping e no interior do 
evento.  
 
1.5. Recomendamos que apenas duas pessoas da mesma família - usando máscara 
e respeitando o distanciamento social – utilizem os brinquedos juntas; 

 
 
2. PERÍODO DA AÇÃO  
 
05/10/2021 a 25/10/2021 
 
 
3. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Para participar do evento “MADU GAME”, o interessado deverá baixar o 
aplicativo do “Madureira Shopping” disponível para dispositivos mobiles com 
sistema IOS ou Android nas lojas App Store e Google Play, realizar seu cadastro 
pessoal e efetuar o resgate do cupom através da aba “Cube Desconteria”.  
 

3.2. Após realizar o resgate do cupom no aplicativo do Shopping, o interessado 
deverá comparecer à Praça de Eventos do Shopping, localizada no 1º Piso, e 
apresentar o cupom ao promotor da ação para liberação de entrada. O cliente 
poderá permanecer por 20 minutos consecutivos dentro do evento. Ao esgotar o 
tempo o cliente deverá dirigir-se novamente ao fim da fila e retirar um novo cupom 
para participar.  
 
3.3. O evento Madu Game funcionará de segunda a sábado das 10h00 às 22h00 
e domingo e feriados das 12h00 às 21h00. Todavia, na hipótese de modificação de 
funcionamento do Madureira Shopping e/ou da praça de eventos, este funcionará 
em conformidade com o novo horário de funcionamento estabelecido pela 
administração do Shopping com aviso prévio aos clientes.  
 
 

3.4. Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas 
previstas neste regulamento e/ou que impossibilitarem a verificação de sua 
autenticidade de participação. 
 
3.5. As promotoras do espaço não estão autorizadas a acompanhar o menor ao 
banheiro, devendo os responsáveis agir em caso de necessidade. 

 

3.6.  Não é permitida a entrada com alimentos, bebidas e doces de qualquer 
espécie; 
 

 



3.7. Não é permitida a retirada de nenhum material e/ou elemento do espaço;  
 

3.8. Não nos responsabilizamos por objetos ou pertences deixados no espaço;  
 

3.9. O regulamento do evento está disponível no site 
www.madureirashopping.com.br. 
 
3.10. A mera participação implica no conhecimento e concordância, pelo 
Participante, de todas as condições previstas neste Regulamento. 
 
3.11. O Madureira Shopping, neste momento, assume o compromisso de proteger 
os dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais 
informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel 
cumprimento da execução desta promoção, não serão compartilhados ou cedidos 
com terceiros a qualquer título.  
 
3.12. Assim, os dados serão compartilhados apenas com as empresas contratadas 
pela Promotora, tais como: empresas responsáveis pelo sistema do banco de 

dados, pela contabilidade e pela auditoria. 
 
3.13. Internamente, os dados dos participantes serão acessados somente por 
colaboradores autorizados pela Promotora, respeitando os princípios inerentes ao 
tratamento de dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, sempre 
com o objetivo de execução e operacionalização desta Promoção, além do 
compromisso de confidencialidade e preservação da privacidade, de acordo com 

este Regulamento. 
 
3.14. Os dados pessoais coletados para esta promoção ficarão armazenados para 
fins operacionais e obedecerão a padrões rígidos de confidencialidade e segurança. 
Nenhum documento, informação e/ou dado pessoal será divulgado e/ou 
compartilhado em nenhuma hipótese, salvo os casos acima previstos e/ou 
mediante ordem judicial ou por determinação regulatória ou legal. 

 
3.15. Em atenção às diretrizes legais aplicáveis, a Promotora possibilitará aos 
participantes que revoguem a autorização para uso de seus dados, para fins de 
execução desta promoção, concedida nos termos do regulamento, bastando que 
solicitem pelo e-mail: marketing@madureirashopping.com.br. 
 
3.16. Na hipótese de a ação ainda estar em curso, a revogação da autorização, 

pelos participantes, acarretará na sua imediata desclassificação e na cessação do 
envio de mensagens com os fins específicos descritos neste Regulamento.  
 
3.17. Ao término da ação, os dados pessoais de todos os participantes serão 
mantidos no banco de dados da Promotora pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou até 
que haja o cancelamento, de forma expressa, das autorizações de manutenção dos 
dados previstos no Regulamento, considerando o fato que ocorrer primeiro, sem 

prejuízo do disposto no item abaixo.  
 
 
3.18. O participante autoriza o uso de sua imagem e a do menor sob sua 
responsabilidade, voz, desempenho e nome, em filmes publicitários e institucionais 
veiculados em mídia eletrônica, fotos, cartazes, anúncios em jornais e revistas e 
em qualquer outra forma de mídia impressa, para divulgação do evento Madu 

Games no território nacional e exterior pelo período de até 1 (um) ano após o 
término da ação.  
 
3.19. Os participantes também autorizam o uso de seus nomes, endereços físicos, 
eletrônicos telefones, RG, CPF, informados no ato do preenchimento do cadastro 
para participação da ação, com propósito de formação de cadastro da empresa 

http://www.madureirashopping.com.br/
mailto:marketing@madureirashopping.com.br


promotora e aderentes, dados esses que não serão comercializados ou cedidos a 
terceiros, ainda que a título gratuito, conforme as regras definidas no Código de 
Defesa do Consumidor. 
 
3.20. Esta ação não é administrada, promovida, anunciada ou patrocinada pela 

Apple ou pelo Google de forma que estes não têm qualquer responsabilidade na 
execução deste evento. 
 
3.21. De acordo com o art. 11 da Portaria 41/2008 do MF, é deferido à empresa 
promotora a formação de cadastro e/ou banco de dados com as informações 
coletadas na presente ação, sendo vedada à comercialização ou cessão, ainda que 
a título gratuito, desses dados. 

 
 


