Competição de Startups South Summit Brazil - Porto Alegre 2023
Bases legais
1.
INTRODUÇÃO
Spain Startup and Investor Services S.L. (doravante também "SPAIN STARTUP"), no seu
compromisso com a inovação e a criação de negócios, convoca uma nova edição de sua
Competição de Startups (doravante também “Startup Competition”).
SPAIN STARTUP tem entre seus objetivos fortalecer o ecossistema empreendedor e
promover o empreendedorismo.
O objetivo desta iniciativa é expor o talento empreendedor à comunidade de investidores
internacionais, bem como às corporações em busca de inovação, promover o contato
entre ambos para potenciais acordos de investimento, comerciais ou estratégicos, e
apoiar o desenvolvimento das Startups que participam do evento.
Startup Spain é uma plataforma que reúne os atores do ecossistema empreendedor
como forma de gerar oportunidades. Ponto de encontro das startups mais promissoras,
investidores de referência internacional e corporações comprometidas com a inovação.
Startup Spain é uma ferramenta profissional que favorece a interação e geração de
oportunidades de negócios: visibilidade, acesso a financiamentos e acordos estratégicos
para startups, inovação para empresas e oportunidades de investimento para
investidores. Resumindo, um lugar para em que empreender, inovar e investir é uma
realidade.
Startup Spain por meio da celebração do South Summit Brasil - Porto Alegre 2023
torna-se o ponto de encontro de referência do ecossistema empreendedor global.
Por ocasião da celebração da South Summit Brasil - Porto Alegre 2023, é organizada a
Competição de Startups cujas bases legais são as constantes deste presente documento.

2. OBJETIVO
O objetivo desta competição é selecionar 50 projetos para apresentação no âmbito do
South Summit Brasil - Porto Alegre 2023, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de março.
Os projetos serão selecionados com base em vários critérios como a proposta inovadora, a
sua viabilidade, escalabilidade, equipe e interesse para potenciais investidores.
3. PARTICIPANTES
Esta Competição, organizada no âmbito do South Summit Brasil - Porto Alegre 2023, é
dirigida a todos aqueles projetos que se encontram tanto em uma fase inicial de
desenvolvimento (doravante "Fase Inicial"), bem como aqueles que se encontram mais
consolidados (a seguir "Crescimento"). A Competição está aberta a todos os
empreendedores, pessoas físicas ou jurídicas, maiores de idade, independentemente da
sua nacionalidade.

Não haverá limitação de âmbito territorial para poder participar da Startup Competition,
podendo participar nesta edição qualquer Startup de âmbito nacional ou internacional,
sendo os únicos requisitos os estabelecidos na Cláusula 4 deste documento.
O participante será responsável perante a SPAIN STARTUP pela veracidade dos dados
comunicados, garantindo que correspondem à sua pessoa e não a terceiros.

4. REQUISITOS
A fim de respeitar as diferentes iniciativas e projetos empresariais participantes da
Startup Competition, os responsáveis pelos projetos selecionados comprometem-se a
comparecer ao South Summit Brasil - Porto Alegre 2023 durante os dias do evento
indicados no item 2 deste presente documento.
A mera participação na Startup Competition implica a aceitação de todo o conteúdo
destes Termos e Condições. A não aceitação de qualquer um dos pontos que compõem
este Regulamento implica a não participação na Competição de Startups e, em caso de
ser selecionado e / ou contemplado, com a dispensa automática do prêmio.
As candidaturas devem conter as seguintes informações:
• Formulário de inscrição online disponível no site do South Summit
(https://cms.southsummit.co/en/register). Os candidatos devem preencher em inglês
todas as seções exigidas como obrigatórias no formulário. O formulário também pode ser
preenchido em português, mas as inscrições submetidas neste idioma não serão
avaliadas por membros estrangeiros do comitê de avaliação e portanto têm limitadas
suas oportunidades de negócio e investimentos internacionais.
• No caso de serem selecionados para a segunda fase do processo de avaliação, os
candidatos deverão fazer upload de um vídeo com o seu “Elevator Pitch”, ou seja, uma
apresentação em vídeo com duração de 2 minutos para serem avaliados pelos comitês de
seleção.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
O prazo para envio de projetos terá início em 27/07/22 e término às 23h59 de 15/01/23.
Os critérios de seleção que serão usados para a seleção das 50 Startups Finalistas serão os
seguintes.
✓ Inovação: aspectos inovadores relevantes e diferenciais.
✓ Escalabilidade: potencial de internacionalização e aplica ção em outros países.
✓ Viabilidade: projetos viáveis técnica e comercialmente.
✓ Equipe: experiência relevante e comprometimento com o desenvolvimento e
lançamento de sua proposta.
✓ Potencial de investimento: proposta interessante para investidores, in stituições
financeiras e / ou empresas.
O Comitê de Seleção será nomeado pela Spain Startup. Será formada por uma rede
internacional de investidores, empreendedores e especialistas em diversos setores. Este
comitê avaliará os projetos apresentados e selecionará aqueles que obtiverem a maior
pontuação.

A lista de selecionados será divulgada na terceira semana de fevereiro mediante
notificação individualmente aos participantes selecionados por e-mail.
Os 50 projetos selecionados para participar do South Summit Brasil - Porto Alegre 2023
terão acesso ao uma série de benefícios, denominado “Startup Package”, composto por:
✓ Pitch: Apresentação em palco do South Summit Brasil - Porto Alegre 2023 para
investidores de alto nível, mídia e empresas líderes em inovação.
✓ Ingressos: 2 entradas gratuitas para o South Summit Brasil - Porto Alegre 2023.
✓ Desconto na aquisição de um Demo Booth no Marketplace do South Summit Brasil Porto Alegre 2023.
✓ Reuniões 1:1 e matchmaking com investidores e grandes empresas.
✓ FundBook: Acesso à lista dos investidores presentes no evento com informações em
primeira mão.
✓ CorpBook: Acesso à lista das empresas participantes do evento com informações em
primeira mão.
✓ Programa de treinamento durante o mês de março (treinamento de apresentação,
arrecadação de investimentos,...)
6. SELEÇÃO DE VENCEDORES E PREMIADOS
A decisão dos projetos vencedores e atribuição de prêmios finais entre os finalistas caberá
a um comitê de avaliação, do qual participam investidores internacionais e nacionais,
parceiros e especialistas.
South Summit Brasil - Porto Alegre 2023 entregará 5 prêmios:
✓ Melhor equipe
✓ Startup mais escalável
✓ Startup mais inovadora
✓ Startup mais sustentável
✓ Vencedor Global do South Summit Brasil - Porto Alegre 2023

7. ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES
A fim de respeitar as diferentes iniciativas e projetos empresariais que participam na
Competição, os responsáveis pelos selecionados comprometem-se a participar no South
Summit Brasil - Porto Alegre 2023 nos dias que lhes forem atribuídos.
Todos os funcionários, acionistas e prestadores de serviços da SPAIN STARTUP, e os
funcionários das empresas que tenham participado no desenvolvimento e / ou mecâni ca
desta Competição, estão expressamente excluídos de participar.
Do mesmo modo, SPAIN STARTUP reserva-se o direito de, unilateralmente e sem aviso
prévio, excluir qualquer participante da Competição, especialmente nos casos em que
tenha suspeitas ou se detecte indícios de fraude, ou de atitudes que alterem e/ou
impossibilitem, diretamente ou indiretamente, o bom funcionamento e o curso normal e
regular desta Competição.

Tanto o Comitê de Seleção inicial como o Júri nomeado para as diferentes fases da
Competição de Startups terão capacidade para interpretar e completar os termos e
condições desta Competição, e as suas decisões serão finais e irrevogáveis.
A não aceitação de qualquer um dos termos e condições desta Competição também
implicará na perda para o participante do direito de obter qualquer prêmio que possa
advir da sua participação.
A mera participação na Startup Competition indica a aceitação de todo o conteúdo
destes Termos e Condições. A não aceitação de qualquer dos pontos que integram este
Regulamento implica a não participação no Startup Competition e, em caso de seleção e /
ou atribuição, a dispensa automática do prêmio.

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todos os participantes da “Competição de Startups” que comparecerem, declaram
possuir titulação suficiente sobre os direitos de propriedade industrial (marcas, ideias de
negócio, logotipos, nome comercial...) incluídos em suas propostas, manifestando-se pela
aceitação dessas bases, não infringir qualquer direito de propriedad e intelectual ou
qualquer outro direito que terceiros, na Espanha, no Brasil ou no estrangeiro, possam ter
sobre os conteúdos e isentar o SPAIN STARTUP de qualquer responsabilidade relacionada
com a utilização dos referidos programas e / ou conteúdo.
Especificamente, e em relação aos conteúdos e imagens que os participantes tornem
públicos durante a Competição, garantem e são responsáveis perante o SPAIN STARTUP
bem como perante terceiros pelos seguintes aspectos:
✓ Que são titulares ou legítimos dos direitos que permitem ao SPAIN STARTUP conceder
a licença para a sua publicação e, se for caso disso, obtiveram de terceiros o
consentimento necessário para o fazer.
✓ Que não violem as leis aplicáveis, tais como as relativas ao direito à privacidade, imagem
e / ou honra, direitos de propriedade intelectual, propriedade industrial ou similar, bem
como qualquer direito de terceiros, sejam pessoas ou entidades.
✓ Que no caso hipotético em que publiquem dados pessoais de outra pessoa no decorrer
da Competição, tenham previamente informado e obtido o seu consentimento para a sua
publicação.
Por tudo isto, o participante será responsável perante o SPAIN STARTUP pela veracidade
dos dados comunicados, zelando para que correspondam eficazmente à sua pessoa e não
à de terceiros, isentando o SPAIN STARTUP de qualquer exigência ou reclamação que,
neste caso, poderá ser apresentado por terceiros em relação às afirmações anteriores,
bem como a qualquer direito legítimo sobre o conteúdo que tenha sido publicado e / ou
fornecido ao SPAIN STARTUP no âmbito da Competição.
Em qualquer caso, os participantes assumem sob sua exclusiva responsabilidade as
consequências dos danos ou ações decorrentes da utilização dos conteúdos e / ou
programas incluídos nas suas propostas, bem como da sua reprodução ou divulgação.

A propriedade intelectual e / ou industrial das iniciativas e projetos apresentados no
“Startup Competition” pertencerá - se aplicável em cada caso - exclusivamente aos
participantes que os tenham apresentado.
9. CONFIDENCIALIDADE
Ao longo da Startup Competition, será garantido o sigilo sobre as ideias e / ou projetos
apresentados pelos participantes; Os organizadores só podem divulgar, a qualquer
momento e por qualquer meio, as características gerais dos mesmos, bem como os
nomes das referidas ideias e / ou projetos e dos participantes, e principalmente dos
vencedores.
10. PUBLICIDADE
Os participantes na “Startup Competition”, e principalmente os vencedores, autorizam
expressamente a SPAIN STARTUP sem limites territoriais ou de duração, com a aceitação
destas regras, a fixar, reproduzir, divulgar e utilizar por todos os meios escritos, falados e
assinados, em qualquer forma por qualquer meio e sobre qualquer suporte, seu nome,
imagem e voz, e as características gerais e o nome das idéias ou projetos apresentados,
respeitando em qualquer caso o que se estabelece nas seções de Propriedade Intelectual
e Confidencialidade deste documento, desde que que os fins são publicitários,
informativos e / ou promocionais relativos a Startup Competition ou South Summit sem
direito a qualquer consideração.
Networking no "South Summit"
Por ocasião da celebração da South Summit Brasil - Porto Alegre 2023, será
disponibilizada neste presente site uma ferramenta de Networking, através da qual os
participantes do referido evento poderão, se assim o autorizarem, compartilhar os dados
que fornecerem no referido cadastro procedimento contra o resto dos participantes e
acesse os dados fornecidos por estes.
Diante do exposto, quem assim desejar poderá autorizar o compartilhamento dos seus
dados através do mecanismo previsto para o efeito no procedimento de inscrição no
evento acima mencionado, podendo revogar a referida autorização a qualquer momento
através do procedimento indicado na seção Política de Privacidade deste presente
documento.
Plataforma South Summit
SPAIN STARTUP terá uma nova plataforma de inovação South Summit. É uma plataforma
digital que visa promover a interação entre os atores do ecossi stema de inovação
(startups, parceiros, empresas e investidores) que participam do South Summit. A
descrição da área ou setor de interesse e o detalhamento dos participantes e projetos
empreendedores que agregam valor nessas áreas serão divulgados na plata forma. Dessa
forma, os parceiros poderão visualizar as informações e dados das startups participantes.
Da mesma forma, esta plataforma oferece a possibilidade de conectar os atores do
ecossistema. As pessoas que se inscrevam na “Startup Competition” através do site do
Spain Startup (https://www.southsummit.co/es/regi ster) podem dar a sua autorização,
através do mecanismo previsto para o efeito no registro do procedimento, para realizar
seu pré-cadastro como usuário da plataforma e compartilhar as informações da startup e

da equipe fundadora, bem como seus dados pessoais mínimos de identificação (nome e
sobrenome, telefone de contato, e-mail, identificadores para links públicos de redes
sociais) fornecidos para sua participação no referido evento com os parceiros da
Competição, podendo revogar a referida autorização a qualquer momento através do
procedimento indicado na secção Política de Privacidade deste presente documento.
11. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
Em conformidade com a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais,
e prestando particular atenção ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção de pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e da livre circulação desses dados, e
pela qual a Diretiva 95/46 / CE (doravante, o “Regulamento Geral de Proteção de Dados”
ou “RGPD”) é revogada e na Lei 3/2018, de 5 de dezembro, de Protecção de Dados
Pessoais e Garantia de Direitos Digitais (doravante “LOPDGDD”), os participantes no
Startup Competition são informados de que o responsável pelo tratamento dos seus
dados pessoais é SPAIN STARTUP AND INVESTOR SERVICES, SL (doravante, “SPAIN
STARTUP”), com NIF B-86685294 e com sede em calle Monte Esquinza 28, 4º Dcha., 28010
Madrid e site: https://www.southsummit.co/es
A SPAIN STARTUP processará os seus dados pessoais recolhidos através do registro da
Startup Competition ou dos formulários de registro disponibilizados no nosso site para
gerir a sua participação na Startup Competition, bem como para processar a
comunicação com o vencedor da Competição e permitir a sua entrega o prêmio e
publicar seu nome e imagem em nosso site e em qualquer outro meio. Da mesma forma,
os seus dados pessoais podem ser utilizados para gerir a entrega de conteúdos através do
serviço de Newsletter, caso nos autorize expressamente a fazê-lo através dos respectivos
formulários de subscrição.
A base legítima do tratamento é, primordialmente, o consentimento do interessado ou
participante, concedido por meio da aceitação destas Bases Legais e sua inscrição no
Startup Competition. Você terá o direito de revogar o consentimento concedido a
qualquer momento de forma simples e gratuita, escrevendo para nós em privacy@spainstartup.com, embora isso não afete a legalidade do tratamento antes de sua retirada. Em
qualquer caso, o não fornecimento dos dados pessoais exigidos pode resultar na
impossibilidade de participar na Competição.
Os dados pessoais fornecidos à SPAIN STARTUP pelos participantes devem ser sempre
verdadeiros e completos. No caso de serem falsos, se o prémio corresponder ao
participante, o SPAIN STARTUP reserva-se a possibilidade de, a qualquer momento, negar
a opção pelo referido prêmio.
Em geral, seus dados não serão transferidos a terceiros, a menos que estabelecido ou
imposto por lei. Sem prejuízo do anterior, os seus dados podem ser transferidos a
entidades colaboradoras, promotores, organizadores e outros participantes na
Competição ("Partners") do SPAIN STARTUP para promover a sua empresa e contactá-la
devido ao interesse gerado pela sua participação na competição. Caso essas entidades
colaboradoras se localizem fora do território comunitário, trataria-se de uma transferência
internacional de dados, a qual se realizaria, em qualquer caso, com as devida s garantias
legais nos termos dos artigos 44.º e seguintes do RGPD.

Da mesma forma, você está informado que, em virtude do artigo 30 do Código de
Comércio Espanhol, seus dados podem ser mantidos por pelo menos seis (6) anos.
Por fim, você é informado de que poderá exercer seus direitos de acesso, retificação,
exclusão, limitação de tratamento, portabilidade de dados, oposição e, se for o caso, não
ser objeto de decisão baseada exclusivamente em processamento automatizado,
incluindo elaboração de perfis, encaminhando uma comunicação por escrito através do
e-mail privacy@spain-startup.com, com a Ref. "Exercício de Direitos" acompanhando seu
pedido, se necessário, uma cópia do seu documento de identidade nacional ou
documento de identificação equivalente (passaporte, RG….). Se não considera os seus
direitos pessoais devidamente atendidos, pode apresentar uma reclamação junto da
autoridade de controle competente, neste caso, a Agência Espanhola de Proteção de
Dados.
12. MODIFICAÇÕES E RETIRADAS
SPAIN STARTUP reserva-se o direito de modificar estas regras a qualquer momento,
incluindo a adjudicação e / ou o seu eventual cancelamento antes da data prevista para a
resolução, desde que haja justa causa, comprometendo-se a publicar tal modificação
através do seu site www.southsummit.co
Desta forma, caso os participantes desejem fazer qualquer tipo de modificação ou
cancelamento nas informações prestadas, deverão fazê-lo por e-mail para o endereço
privacy@spain-startup.com.
13. LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO
Estas bases regem-se pela Lei Espanhola e os participantes e o organizador submetem se, renunciando expressamente a qualquer outro foro, aos Tribunais da cidade de Madrid
por qualquer litígio que possa surgir entre as partes.

