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 Programa de doação de licenças ESET América Latina SRL  

 “Protegendo laços”  

Construindo uma comunidade segura 

-  Regras e Condições -  

“Protegendo laços. Construindo uma comunidade segura” (doravante “Protegendo Laços”) é um 
programa de doação de licenças desenvolvidos pela ESET América Latina, que tem como objetivo premiar 
a iniciativa de algumas organizações sem fins lucrativos (doravante “Organizações”) da região. 
 
A ESET premiará três organizações com licenças de soluções ESET pelo período de 1 ano para todos os 

equipamentos.  

Este programa surgiu com o objetivo de aproximar a ESET e diferentes ONGs da região, para que possam 

ter acesso a produtos que não estão a seu alcance atualmente, a fim de garantir máxima proteção de suas 

informações. 

1. Modalidade 

As organizações devem cadastrar-se em uma das seguintes categorias, de acordo com a quantidade de 

equipamentos que possuam:  

• Organizações de pequeno Porte (entre 1 e 15 equipamentos) 
• Organizações de médio Porte (entre 16 e 50 equipamentos) 
• Organizações de grande Porte (+ de 51 equipamentos) 

 
A ESET escolherá as organizações vencedoras levando em consideração distintas variáveis detalhadas no 

ponto 6 do presente termo.  

Será escolhida uma organização por categoria, ou seja, três organizações serão premiadas em toda a 

região.  

2. Processo de inscrição 

Para gerenciar a inscrição, as organizações devem completar o formulário de inscrição publicado no link: 

http://www.eset.com.br/protegendo-lacos/index.php O período de inscrição é de 23 de agosto de 2017 

a 31 de outubro de 2017.  

 

Somente serão consideradas as organizações que completarem honestamente o formulário de inscrição 

correspondente e anexarem uma carta descrevendo qual é a missão da organização, explicando porque 

desejam ganhar o prêmio.  

 
As organizações que fornecerem informações erradas ou incompletas, ou ainda que não completarem 

todos os campos do formulário, não serão consideradas para entrega de prêmios.  
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3. Requisitos dos Participantes 

Somente poderão participar do programa as organizações que, além de completar o formulário e enviar 

a carta descrita acima, cumpram com cada um dos seguintes requisitos: 

• Para participar as organizações devem ter origem e operação em um dos seguintes países: 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Colômbia, Equador, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República 

Dominicana e Venezuela.  

• A organização deve estar registrada legalmente como Organização sem fins lucrativos 

(Associação, Fundação, Cooperativa, entre outros) no país de origem e operação. 

• Possuam equipamentos com algum dos seguintes sistemas operacionais: Linux, Mac e/ou 

Windows 2000/XP/Vista/7/8 

4. Prêmios 

A ESET premiará as Organizações vencedoras com licenças ESET sem custo por um ano. As quantidades 

de licenças doadas serão determinadas de acordo com a quantidade de equipamentos que a 

organização vencedora possua, de acordo com as faixas de licenças a serem doadas em cada uma das 

categorias abaixo: 

• Categoria Organizações de pequeno porte: Serão doadas entre 1 e 15 licenças do ESET 

Internet Security por 1 ano.  

• Categoria Organizações de médio porte: Serão doadas entre 16 e 50 licenças do ESET 

Internet Security por 1 ano. 

• Categoria Organizações de grande porte: Serão doadas entre 51 e 150 licenças do ESET 
Internet Security por 1 ano, segundo a quantidade de equipamentos que a organização 
necessite.  
 

As organizações não podem optar por outro produto de antivírus, tão pouco receber uma licença com 

mais de 1 ano de duração.  

Uma vez que as licenças antivírus expirem, as ONGs poderão adquiri-las com um custo promocional ou 

voltar a participar do Programa Protegendo Laços em sua próxima edição. 

 
 

5. Anúncio de vencedores e entrega de prêmios 

O anúncio dos ganhadores das licenças se realizará oficialmente no Blog Corporativo da ESET, 
http://www.somoseset.com..  Além disso, a ESET entrará em contato, por telefone com as Organizações 
vencedoras para coordenar a entrega do prêmio.  
Após as Organizações ganhadoras serem notificadas, a ESET realizará um anúncio oficial aos meios de 

imprensa e o publicará em canais de comunicação próprios. 

 
6. Critérios de avaliação e seleção de ganhadores 

http://www.somoseset.com/
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Para a seleção das Organizações ganhadoras, a ESET contará com as seguintes variáveis:  

 

• Missão  

1. As organizações que trabalham para assegurar a satisfação das necessidades básicas das 

pessoas (Alimentação, segurança, saúde e higiene). Dentro desta categoria terão 

prioridade as Organizações cujos beneficiários sejam crianças e idosos, seguidas por 

aquelas cujos beneficiários sejam adultos.  

2. Organizações que trabalham pela inclusão e educação em tecnologia.  

3. Organizações que trabalham pelo cuidado e conservação do meio ambiente.  

4. Organizações que trabalham pela inclusão social, esportiva, econômica e cultural.  

5. Organizações que trabalham pela educação e promoção de valores.  

6. Organizações que trabalham pelo cuidado e fortalecimento da cultura.  

7. Organizações que trabalham na proteção dos animais.  

 

• Quantidade de Beneficiários. 

Terão maiores possibilidades aquelas organizações com mais quantidade de beneficiários 

anuais.  

• Função que tenham os equipamentos dentro da instituição.  

1. Organizações cujos computadores sejam utilizados por seus beneficiários. 

2. Instituições cujos computadores sejam doados aos beneficiários.  

3. Instituições que utilizem seus computadores para trabalhar.  

 

• Idade da Organização  

Terão prioridade as Organizações com menos tempo de existência.  

• Acessibilidade a Internet  

As Organizações com acesso à Internet terão prioridade em relação às demais.  

 

 

• Incidentes relacionados com segurança da informação 

 Terão prioridade as organizações que tenham sofrido algum incidente de segurança da 

informação.  

 
7. Júri 

As organizações vencerão de acordo com uma pontuação obtida em um sistema desenvolvido 

especialmente para este programa. Ele contempla os critérios de avaliação e fornece um resultado para 

cada organização, de acordo com as respostas oferecidas por elas.  

Ainda assim, a equipe organizadora da ESET realizará as avaliações pertinentes para verificar a seleção 
correta do ganhador. 
 

8. Condições 
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• A ESET se reserva ao direito de divulgar os nomes das Organizações ganhadoras em seu site 
da Internet e em outros materiais relacionados com o programa. Para efeito, as organizações 
vencedoras fornecem autorização expressa nesse sentido. 

• Após seis meses do recebimento das licenças ESET Internet Security, os ganhadores deverão 

colaborar entregando à ESET um testemunsho (que pode ser um texto de dois parágrafos), 

que contenha a experiência e os resultados que representaram a utilização do produto 

recebido. O ganhador autoriza a ESET a utilizar este testemunho para construir um caso de 

êxito que será publicado na página, associada ao nome da organização.  

 

9. Modificações das presentes regras e condições 
 

A ESET poderá, a seu exclusivo critério e decisão, modificar a data e/ou horário da 
realização da eleição de cada ganhador, os prêmios a serem entregues por outro de 
idênticas características e valor, podendo ainda fazer modificações em qualquer um dos 
pontos precedentes dando, em seu caso, a devida comunicação e publicidade, e levando a 
cabo, se corresponder, os procedimentos legais necessários. A ESET poderá suspender 
e/ou modificar, total ou parcialmente, as presentes Regras quando se apresentem 
situações não imputáveis à ESET, sem que isso gere direito a compensação alguma a favor 
dos participantes. A ESET será a única que terá a possibilidade de decisão a respeito de 
toda situação não prevista nestas regras, e as resoluções que adote a respeito serão 
definitivas e inapeláveis. 

 
10. Aceitação dos termos 

Ao participar do programa “Protegendo Laços”, as ONGs têm total conhecimento e aceitação de todas 

as condições contidas nos presentes termos, assim como a aceitação das modificações que 

eventualmente possam ser realizadas pela ESET sobre qualquer questão não prevista. Sendo assim, os 

participantes não terão direito a qualquer reclamação.  

 
11. Normativa 

O programa não é abrangido por regulamento emitido pela Loteria Nacional Sociedade do 

Estado e respeita integramente e em sua totalidade as normas requeridas pela Lealdade 

Comercial (Lei N° 22.802 e Decreto 1153/97, modificatórias e complementares), de Proteção de 

Dados Pessoais (Lei N° 25.326, modificatórias e complementares), e de outras normas vigentes, 

concordantes e relacionadas, aplicáveis a estes tipos de Sorteios.  

 
12. Legislação Aplicavél 

Toda relação que em virtude do presente programa seja gereda entre as Organizações e a ESET será 

regida pela legislação da República da Argentina, renunciando as organizações a qualquer outra lei que, 

por qualquer motivo, possa lhe corresponder. Ainda assim, serão competentes para dirimir qualquer 

controvérsia ou procedimento legal que surja entre as Organizações e a ESET os Tribunais Nacionais 

Ordinários sediados na cidade de Buenos Aires, qualquer que seja a causa da ação. 

13. Contato 
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Em caso de dúvida, entre em contato com a ESET no seguinte e-mail:  responsabilidadsocial@eset-
la.com  
 

mailto:responsabilidadsocial@eset-la.com
mailto:responsabilidadsocial@eset-la.com

