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REGULAMENTO DE PASSATEMPO 

“RiR é Smile.up” 

 

ENTIDADE PROMOTORA  

A entidade promotora “RiR é Smile.up”, adiante designado por “passatempo”, é o grupo 

Smile.up – Clínicas Dentárias, com sede na Avenida Sidónio Pais, nº379, 2º Piso, 4100-468 

Porto | Portugal, adiante designada por “Smile.up”. 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

• O Passatempo destina-se a todos os utilizadores da rede social Instagram que cumpram 

os termos de utilização, residam em Portugal Continental e tenham mais de 18 anos. 

• A participação neste passatempo implica a aceitação integral e sem reservas do presente 

regulamento. 

• Não serão consideradas contas de Instagram notoriamente criadas, exclusivamente, para 

a participação no passatempo.  

• Cada utilizador só poderá participar uma vez.  

 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 

1. 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.  

2. 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.  

3. A Smile.up reserva-se no direito de eliminar/desclassificar qualquer participante 

que, de alguma forma, viole o presente regulamento. Serão excluídas, sem aviso 

prévio, as participações com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou 

incompletos.  

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

passatempo. 

5. Os prémios não poderão ser trocados por dinheiro, ou por qualquer outro 

equipamento ou material.  

6. 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.  

7. 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. 
8. A Smile.up eliminará e denunciará perante a entidade Instagram todos os 

mailto:marketing@smileup.pt
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participantes que pratiquem atos ilícitos. 

9. Para efeitos do disposto no número anterior, constituem “atos ilícitos”, 

designadamente, os seguintes atos: 

a) Mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de 

discriminação ou preconceito de qualquer natureza; 

b) Mensagens de carácter ofensivo, violento, ou de teor sexual; 

c) 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; 

d) Publicação de mensagens repetidas e não construtivas; 

 

 

DURAÇÃO E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  

• O passatempo irá decorrer entre as 00:00 do dia 18 de junho de 2022 até às 23:59 do 

dia 26 de junho de 2022, em Portugal Continental.  

• Não são válidas quaisquer participações fora do período indicado.  

• Para poderem participar, os utilizadores terão de possuir um perfil público no Instagram e 

serem seguidores da página de Instagram da Smile.up, devendo ainda:  

1. Tirar uma fotografia dentro da casa da Smile.up na Rock Street, sozinho, ou com 

amigos; 

2. Identificar a Smile.up com o @smile.up_clinicas_dentarias e a hashtag: 

#smileuprockinrio 

3. Ter perfil público para a Smile.up conseguir visualizar e contabilizar a participação 

 

 

SELEÇÃO DOS VENCEDORES  

• Todas as participações que cumpram os requisitos estabelecidos serão consideradas 

como válidas. O júri constituído para o efeito é composto por três pessoas da Smile.up e 

selecionará as duas participações que serão consideradas como vencedoras e as 

participações que ficarão em 2º, 3º e 4º lugar, num total de 8 participantes premiados. 

Os principais tópicos de pontuação que serão especialmente valorizados são:  

1. A criatividade e originalidade das fotografias; 

2. O cumprimento das regras de participação;  

• Os participantes vencedores, considerados em 1.º lugar, serão anunciados, o primeiro, 

no dia 22 de junho e, o segundo, no dia 29 de junho de 2022, respetivamente; 

• Os restantes participantes vencedores (considerados em 2.º, 3.º e 4.º lugar, 

respetivamente) serão anunciados, três, no dia 22 de junho e, os restantes três, no dia 29 

de junho de 2022, respetivamente; 



 
 
 
 
 

Página 3 de 5 

 

• Os oito participantes vencedores, serão anunciados no Instagram da Smile.up, através 

de uma publicação, nas datas identificadas.  

 

PRÉMIOS  

• Os 2 vencedores que sejam considerados em 1.º lugar, serão premiados com 1 telemóvel 

da marca Apple, modelo iPhone 12, 64CG, cor aleatória, mediante disponibilidade. 

• Os classificados em segundo, terceiro e quarto lugar de cada fim-de-semana, serão 

premiados com uma escova elétrica oral-b iO, cor aleatória, mediante disponibilidade. 

• A decisão do Júri não admite recurso, facto que se considera previamente esclarecido 

junto de todos os participantes.  

• Após comunicação dos vencedores, os mesmos dispõem de 10 dias úteis para reclamar 

os prémios, através de mensagem privada no Instagram. O não envio da mensagem, 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.  

• A entrega dos prémios será acordada em conjunto com os participantes vencedores, os 

quais terão que levantar o prémio, pessoalmente, numa das clínicas do grupo Smile.up, 

prevê-se que a entrega seja concluída entre 30 a 45 dias corridos, a contar da data de 

conclusão de atribuição do prémio (com todos os dados necessários fornecidos), mediante 

a disponibilidade dos participantes vencedores. 

• A entrega dos prémios será registada com recurso a registo fotográfico e publicada no 

Instagram da Smile.up, partilha que, desde já os participantes consentem para os devidos 

efeitos. 

 

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 das respetivas fotografias, 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 das 

fotografias 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.  
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DADOS PESSOAIS  

 

Âmbito 

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

sua participação no passatempo RiR 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 Proteção 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: 

 

Finalidades de recolha de dados: 

Os dados serão recolhidos aquando do preenchimento do formulário de inscrição, com 

vista à participação no passatempo e atribuição de prémio 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 Contato (x): devendo para o efeito o participante de 

facultar os seguintes dados pessoais: nome, morada e contacto telefónico. 

- Características Pessoais (x):  data nascimento (de acordo com o ponto 

‘CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO’ deste regulamento o passatempo destina-se maiores 

de 18 anos). 

- Imagens e fotografias (x) poderão ser utilizadas no âmbito descrito e em qualquer 

iniciativa ou ação de comunicação promovida pela mesma entidade ou grupo da mesma, 

por tempo indeterminado, renunciando desde já a quaisquer direitos ou compensação que 

desta utilização poderiam eventualmente resultar.  

Ao autorizar a recolha de fotografias e imagens para fins de Marketing, autoriza a sua 

reprodução (parcial ou total), publicação, adaptação, utilização ou reutilização nos meios, 

nacionais ou internacionais, que o Grupo SmileUP utilizar, para publicitar, divulgar ou 
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promover os respetivos serviços, nomeadamente, no seu site da Internet; ou em qualquer 

outro meio de comunicação (incluindo redes sociais). 

O titular das imagens e/ou fotografias, poderá em qualquer momento exercer o seu 

direito de oposição relativamente ao tratamento dos dados que lhe digam respeito, devendo 

para o efeito de enviar o pedido por escrito para a morada: Avenida Sidónio Pais, n.º 379, 

2.º piso, 4100-468 Porto, ou, para o e-mail: dpo@smileup.pt. 

 

Partilha de Dados: 

Os dados pessoais dos participantes serão utilizados apenas internamente pelo Grupo 

SmileUP, 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. 

 

Período de Conservação 

Os Dados Pessoais serão tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da 

SmileUp, 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. 

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. 

mailto:dpo@smileup.pt
https://www.cnpd.pt/

