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REGULAMENTO  

Passatempo “Sorrir é Smile.up” 

Os seguintes termos e condições destinam-se a regular o passatempo “Sorrir é Smile.up”, adiante designado 

por “passatempo”, que será levado a cabo pelo Grupo Smile.up – Clínicas Dentárias, com sede na Avenida 

Sidónio Pais, nº379, 2º Piso, 4100-468 Porto - Portugal 

O Passatempo de ativação de relações com a marca “Sorrir é Smile.up” tem como objetivo promover o valor 

decisivo dos sorrisos enquanto expressão universal da felicidade.  

Esta ação consiste em pedir aos seguidores da Smile.up nas redes sociais para publicarem um vídeo que 

replique uma das cenas do spot da campanha em TV promovida pela Smile.up nos principais canais 

generalistas durante os meses de setembro e outubro de 2021. Tal como no spot de televisão, também 

os seguidores da marca devem gravar em vídeo uma imagem de si mesmos e dos seus amigos ou 

família (selfie), mostrando o melhor sorriso e dizendo “smile…up”. 

 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

O Passatempo destina-se a todos os utilizadores destas redes sociais que cumpram os termos de utilização 

e que tenham o seu perfil público, residam em Portugal e tenham mais de 18 anos. 

A participação neste Passatempo implica a aceitação integral e sem reservas dos termos e condições do 

descrito no presente regulamento. 

Não serão consideradas contas de Facebook ou Instagram visivelmente criadas para a participação no 

passatempo. 

Cada utilizador só poderá participar uma vez.  

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 

A participação no presente Passatempo implica a aceitação integral e incondicional do presente 

Regulamento pelos participantes e as decisões da Smile.up são consideradas definitivas.  

Apenas são admitidas as Participações que estejam em conformidade com o presente Regulamento. 

Qualquer participação por meio diverso do previsto neste Regulamento não será considerada.  

A Smile.up reserva-se no direito de eliminar/desclassificar qualquer participante que, de alguma forma, viole 
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o presente regulamento. Serão excluídas, sem aviso prévio, as participações com recurso a dados de registo 

falsos, imprecisos ou incompletos.  

A Smile.up reserva-se o direito de alterar o regulamento no decorrer do passatempo. 

Os prémios não poderão ser trocados por dinheiro.  

Os vouchers da ODISSEIAS atribuídos a todos os participantes só poderão ser utilizados ATÉ Setembro de 

2024. 

A Smile.up reserva-se o direito de fazer cessar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este passatempo a 

todo o tempo, sem que os participantes tenham direito a qualquer tipo de compensação, embora sejam 

devidamente informados através das redes sociais.  

Para qualquer pedido de informação ou reclamação sobre o presente passatempo deverá contactar a 

Smile.up através do endereço de e-mail marketing@smileup.pt 

A Smile.up eliminará e denunciará perante as entidades Facebook e Instagram todos os participantes que 

pratiquem atos ilícitos. 

Para efeitos do disposto no número anterior, constituem “atos ilícitos”, designadamente, os seguintes atos: 

• Mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou 

preconceito de qualquer natureza; 

• Mensagens de carácter ofensivo, violento, ou de teor sexual; 

• Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos utilizadores da página e/ou 

da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade industrial; 

• Publicação de mensagens repetidas e não construtivas; 

 

 

DURAÇÃO E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

O passatempo irá decorrer entre as 00h00 do dia 27 de setembro de 2021 até às 23h59 do dia 29 de outubro 

de 2021, não sendo válidas quaisquer participações fora do período indicado.  

Para poderem participar, os utilizadores terão de possuir um perfil público no Facebook e/ou Instagram e 

serem fãs da página de Facebook e/ou Instagram da Smile.up, devendo ainda: 

1. Fazer um vídeo original e divertido com familiares/amigos a sorrir e a dizer “Smiiiiile? Up!”; 

2. Publicar o vídeo nas suas redes sociais com perfil público, utilizando os hashtags #Smileup e 

#SorrirSmileup e identificando as páginas da Smile.up através da identificação com 

@clinicassmileup no Facebook e @smile.up_clinicas_dentarias no Instagram; 
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3. Identificar todas as pessoas que participam no vídeo.  

Apenas serão consideradas válidas as participações cuja publicação no Facebook e Instagram esteja pública.  

 

 

SELEÇÃO DOS VENCEDORES  

Todas as participações que cumpram os requisitos estabelecidos serão consideradas como válidas. O júri 

constituído para o efeito, composto por três pessoas do departamento de marketing da Smile.up selecionará 

as 10 participações que serão consideradas como vencedoras. Os principais tópicos de pontuação que serão 

especialmente valorizados são: 

1. A criatividade; 

2. O cumprimento de todas regras de participação; 

3. A originalidade; 

Os 10 vencedores serão anunciados ao longo de 5 semanas, sendo que em cada semana serão anunciados 

dois novos vencedores no site da Smile.up, na página https://smileup.pt/passatempo-sorrir-smileup/ e 

também nas redes sociais da Smile.up. 

 

 

PRÉMIOS 

Os vencedores (10) serão premiados com um voucher da Odisseias, com um valor de 100€. 

A decisão do Júri não admite recurso, facto que se considera previamente esclarecido junto de todos os 

participantes. 

Após comunicação dos vencedores, a Smile.up irá contactar os mesmos através das redes sociais por onde 

participaram através de mensagem privada (sempre que possível). 

Os mesmos dispõem de 10 dias úteis para responder ao contacto da Smile.up, fornecendo os dados 

pessoais necessários para o envio do prémio (Nome, Morada, Telefone e Email).  

O não envio dos dados pessoais, no prazo indicado, origina automaticamente a desclassificação do 

premiado. 

Caso o vencedor não responda ou não comunique os seus dados no tempo indicado, a Smile.up reserva-se 

o direito de escolher um vencedor suplente.  

https://smileup.pt/passatempo-sorrir-smileup/
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Os prémios serão enviados para a morada fornecida pelo vencedor através de CTT Expresso no prazo 

máximo de 10 dias úteis. 

 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 

Todas as participações que venham a ser apresentadas no âmbito do presente passatempo poderão, após 

validação prévia pela Smile.up, ser objeto de imediata publicação em ações de Marketing relacionadas com 

o presente passatempo, pelo que cada participante aceita tal divulgação sem quaisquer reservas. 

A autorização para a divulgação das participações apresentadas, bem como dos respetivos vídeos, é 

concedida por cada participante, de livre e espontânea vontade, aquando da sua candidatura, não sendo 

por tal facto exigível qualquer compensação à Smile.up. 

Da autorização concedida para a divulgação dos vídeos apresentadas no âmbito do presente passatempo, 

destaca-se a cedência de direitos de imagem, direitos de autor e direitos conexos, cedências essas que se 

processarão de forma automática por meio de apresentação da respetiva participação. 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Âmbito  

Serão processados dados pessoais dos titulares (doravante ‘participantes’), no âmbito da sua participação 

no passatempo “Sorrir é Smile.up”  

A recolha, o tratamento ou transmissão de tais dados pessoais, são tratados de acordo com a legislação de 

proteção dos dados pessoais atualmente em vigor, nomeadamente Lei n.º 58/2019 de 8 de Agosto e o 

Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679. Os elementos solicitados 

são obrigatórios, para que seja possível identificar os vencedores e atribuir os prémios de acordo com as 

finalidades deste Regulamento. Pelo que, todos os participantes concordam e aceitam, que os dados 

pessoais facultados sejam tratados de acordo com os seguintes pontos:  
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Finalidades de recolha de dados:  

Os dados serão recolhidos aquando da resposta à mensagem enviada pela Smile.up através das redes 

sociais Facebook e Instagram, com vista à obtenção dos mesmo para proceder à entrega dos prémios ao 

vencedor (de acordo com o definido no ponto ‘PRÉMIOS’).  

 

Categorias de Dados Pessoais a processar:  

Serão processadas as seguintes categorias de dados pessoais:  

• Dados de Identificação e Contacto (x): devendo para o efeito o participante de facultar os seguintes 

dados pessoais: nome, morada e contacto telefónico e email; 

• Características Pessoais (x): data nascimento (de acordo com o ponto ‘CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO’ 

deste regulamento o passatempo destina-se maiores de 18 anos).  

 

Partilha de Dados:  

Os dados pessoais dos participantes serão utilizados apenas internamente pelo Grupo Smile.up, não sendo 

cedidos a terceiros.  

Os Dados Pessoais dos participantes poderão, contudo, ser partilhados com entidades Reguladoras, 

Fiscalizadoras e/ou Governamentais com vista a cumprimento de obrigação legal.  

 

 

PERIODO DE CONSERVAÇÃO  

Os Dados Pessoais serão tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da Smile.up, serão 

armazenados num ficheiro eletrónico para serem utilizados no âmbito da gestão e execução do presente 

passatempo, sendo posteriormente arquivados pela mesma e mantidos para cumprimento de obrigação 

legal pelo período de um ano. Foram tomadas, salvaguardas administrativas, técnicas e físicas concebidas 

para assegurar a segurança, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais recolhidos e arquivados.  
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DIREITOS DO TITULAR  

A legislação em matéria de proteção de dados consagra-lhe vários direitos, como o direito de acesso, 

retificação, anulação do seu consentimento e o direito de oposição, que poderá exercer pelo envio de um 

e-mail para dpo@smileup.pt. Assiste-lhe, ainda, o direito a apresentar uma reclamação à Autoridade de 

Supervisão Competente, nomeadamente junto da CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados, caso 

entenda que o tratamento dos seus dados viola o regime legal em vigor.  

 

 

RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO  

O participante, autoriza a utilização dos dados partilhados no âmbito deste passatempo, de acordo com os 

termos desta Política, e declara, que os mesmos foram transmitidos de forma esclarecida e livre e que são 

verdadeiros e exatos, assumindo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da omissão ou 

falsidade nas informações prestadas. 


