
 
 
1 - DO CONCURSO 
 
1.1 - O Concurso Cultural “50 histórias Unimed Araraquara” será promovido pela Unimed 
Araraquara - Cooperativa de Trabalho Médico, incrita no CNPJ 45.272.366/0001-58, com sede na 
Rua Carlos Gomes, 1943 Centro - Araraquara-SP (Realizadora). Este concurso tem caráter 
exclusivamente cultural sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento, nem vínculo à 
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, conforme o inciso II do Artigo 3º da Lei nº 
5.768/71 e Artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 
 
1.2 - O Concurso será realizado na área de atuação da Unimed Araraquara, junto aos seus clientes, 
cooperados e funcionários ativos nos dias 23 de outubro a 31 de dezembro de 2021, e se encerra 
às 23h59min, horário de Brasília. Divulgaremos o resultado das 50 histórias a partir do mês de 
março de 2022, em nossas redes sociais. Sendo que esta data pode sofrer alterações de acordo com 
os trâmites envolvidos. 
 
1.3 - O Concurso tem o objetivo de selecionar 50 histórias que clientes, cooperados e funcionários 
ativos dentro da cooperativa vivenciaram nesses últimos 50 anos (1971 – 2021), compartilhando 
experiências e demonstrando esse momento especial que ficará guardado nas páginas da Unimed 
de Araraquara e premiar, seguindo as regras aqui determinadas, os 50 participantes que tiverem 
suas histórias selecionadas pelo comitê do concurso. 
  
2 - DA INSCRIÇÃO 

 
2.1 - Poderão participar as pessoas físicas, residentes e domiciliadas na área de atuação da Unimed 
de Araraquara, abrangendo os seguintes municípios: Araraquara, Américo Brasiliense, Boa 
Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Matão, Motuca, Rincão, Santa Lucia, Taquaritinga e Trabiju, 
municípios estes do estado de São Paulo, a partir de 18 (dezoito) anos e que sejam clientes, 
funcionários e cooperados, desde que estejam ativos na Unimed de Araraquara. 
 
2.2 - Para participar, o interessado deve acessar no site da Unimed de Araraquara: 
www.unimedara.com.br/concurso50histórias, ler e dar ciência deste regulamento, do Termo de 
consentimento de dados da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, preencher a ficha de 
inscrição do concurso, bem como, anexar fotos a resposta referente ao item 1.3. 
 
2.3 - Os interessados poderão inscrever apenas uma história, a mais relevante e especial em sua 
vida. Os textos serão apreciados pelo juri do concurso. 
 
2.4 -  As histórias enviadas devem ser verídicas e escritas em língua portuguesa. 
 
2.5 - O período em que a história tenha ocorrido deverá ser entre o período de 15.05.1971 a 
15.05.2021. 
 
2.6 - O prazo para o envio da sua história e relato é o dia 31 de dezembro de 2021, às 23:59 min, 
horário de Brasília. Respostas enviadas após esta data serão automaticamente desclassificadas. 
 
2.7 - Os participantes serão excluídos automaticamente do Concurso em caso de fraude 
comprovada. 
 
2.8 - Não poderão participar deste Concurso: pessoas que não sejam clientes da Unimed 
Araraquara, cujo cartão de identificação do plano seja diferente do 0013 (código da Unimed) e que 
não estejam ativos, funcionários demitidos ou ex-cooperados da Unimed de Araraquara. 



  

3- DOS PRÊMIOS 

3.1 - Selecionaremos 50 histórias que receberão como prêmio da Unimed Araraquara uma edição 
do livro completo impresso. 
 
3.2 - As histórias não selecionadas ganharão certificado de participação.  
3.3 - Os prêmios são pessoais e intransferíveis não podendo ser cedidos, transferidos ou vendidos 
e nem resgatados em dinheiro (espécie). 
 
3.4 - A entrega dos prêmios será feita no endereço informado pelo participante. 
  

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
4.1 – A Realizadora poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular pelo período de 23 de 
Outubro de 2021 a 30 de março de 2022 que é o tempo necessário para a realização e divulgação 
do concurso. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, 
poderão ser mantidos por período indefinido. 
 
4.2 - As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de 
pagamento de qualquer quantia por parte da Realizadora. 
 
4.3 – Até o encerramento do concurso, o Titular tem direito a obter da Controladora, em relação 
aos dados por ela tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 
I - confirmação 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 Lei nº 13.709; 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 Lei nº 13.709/2019; 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; IX - 
revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709/2019. 
 
4.4 – Após a publicação e distribuição dos livros a Unimed não terá mais a disponibilidade e o 
armazenamento dos dados constantes nos exemplares distribuídos a terceiros, razão pela qual não 
terá como atender o disposto no item 4.3 deste Regulamento, devido ao fato dos dados estarem 
impressos e publicizados. Apenas será possível o cumprimento do disposto no item 4.3. antes da 
impressão dos livros e no caso do livro digital (e-book) divulgado no site da Cooperativa.  
 
4.5 - O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso e/ou cancelado sem 
aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle 
da Realizadora e que comprometa a realização do Concurso, impedindo ou modificando 
substancialmente sua condução como originalmente planejada, sem ser devida qualquer 
indenização ou penalidade aos participantes. 
 
4.6 – A Realizadora, na qualidade de Controladora dos dados, responsabiliza-se pela adoção 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 da Lei nº 13.709/2019, o Controlador comunicará à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Titular a ocorrência de incidente de segurança que 
possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular. 
 
4.7 - Qualquer dúvida, divergência ou situação não prevista neste regulamento será julgada e 
decidida de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Julgadora. 
 
4.8 - A participação neste Concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 
regulamento. 
 
4.9 – Ao enviar sua resposta, concluir-se-á que o participante tem pleno conhecimento do 
Regulamento deste Concurso Cultural. 

 
 
 
Araraquara, 23 de Outubro de 2021 

 


