TERMOS E CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO
NO PASSATEMPO “VERÃO 2021”

1] A empresa LDUP, S.A., com escritórios registados na Alameda dos Oceanos, em Lisboa,
é a organizadora (organização) do passatempo eletrónico intitulado de “Verão 2021”.

2] Todos os residentes permanentes em Portugal com idade igual ou superior a 18 anos, com
uma conta de Instagram válida e que aceitem incondicionalmente estes termos e condições,
têm direito a participar no passatempo. Os funcionários da organização, assim como os
parentes de 1.º e 2.º grau, os cônjuges, assim como pessoas sem capacidade para realizar
transações jurídicas, não têm direito a participar.

3] O passatempo decorrerá a partir do dia 7 de Julho de 2021, e terminará no dia 10 de Julho
de 2021, às 16h59, hora local de Portugal Continental.

4] Para participar, todos os interessados deverão seguir os próximos passos:
Instagram:
1. Seguir a página @uriageportugal
2. Na secção de comentários, identificar um utilizador
3. Colocar um like na publicação
4. Ler os Termos & Condições do passatempo
A participação no passatempo é gratuita e não pressupõe a compra de nenhum produto ou
serviço da empresa. Os participantes poderão participar mais do que uma vez, desde que
identifiquem pessoas diferentes das participações anteriores.

5] O prémio oferecido a três vencedores deste passatempo corresponde a um kit composto
por: 1 Água Termal de Uriage 150ml; 1 Bariésun Creme SPF50+ (sendo que a versão será
diferente em cada kit: um vencedor recebe Bariésun Creme SPF50+, outro recebe Bariésun
Creme SPF50+ sem perfume e outro recebe Bariésun Creme SPF50+ com cor); 1 Bariésun
Óleo SPF50+; 1 Bariésun Bruma SPF30; 1 Bariésun Leite Infantil SPF50+; 1 Bariésun Creme
Compacto SPF50+; 1 Saco de Praia e 1 lancheira Uriage.
6] Os vencedores serão sorteados através da plataforma sorteiogram.com e serão validados
apenas se cumprirem todos os requisitos de participação. O resultado será anunciado durante
o dia 11 de Julho de 2021. Os nomes dos vencedores serão anunciados na publicação do
passatempo. Os vencedores serão contactados através de mensagem privada e serão
convidados a partilhar os seus dados pessoais (nome completo e e-mail), para serem
contactados, via e-mail, diretamente pela organização. Serão ainda convidados a preencher
um questionário com alguns dados pessoais (morada, telefone, data de nascimento,
agregado familiar, gamas de interesse, entre outros).

7] O passatempo não é financiado, apoiado ou realizado pelo Instagram. A organização
apenas recorreu à sua página de Instagram para divulgar o mesmo, não existindo qualquer
outra associação com o Instagram. Cada participante aceita que o Instagram está isento de
qualquer responsabilidade relacionada com o passatempo.

8] No caso dos vencedores não responderem à mensagem privada com os seus dados
pessoais, como supramencionado, declarando a sua aceitação ou rejeição do prémio
oferecido, após três (3) dias úteis à data de contacto, ou caso os vencedores não consintam
com os termos e condições, perderão, ipso facto e automaticamente, o direito de reclamar o
prémio, o qual será atribuído a um vencedor alternativo, após novo sorteio.

9] Os prémios oferecidos pela organização são especificados exclusivamente por esta e não
poderão ser trocados por outro prémio ou por dinheiro. A organização não se responsabiliza
pela perda de propriedade ou outra perda e/ou lesão que possa resultar direta ou
indiretamente do prémio oferecido.

10] A organização reserva o direito de alterar estes termos e condições para a realização do
passatempo, para diminuir ou prolongar a sua duração ou revogá-lo com aviso prévio através
de qualquer meio conveniente para o efeito e para substituir os prémios por outros do mesmo
valor, após informar oportunamente os participantes através da publicação de uma nota
atualizada.

11] Após o término do período de duração do passatempo, mencionado na cláusula 3, a
organização pode alterar a sua duração.

12] A participação no passatempo tem como pré-requisito a leitura, total compreensão e
aceitação incondicional destes termos e condições de participação. Os participantes
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provisoriamente devido a problemas da Internet ou por outros motivos alheios à organização,
dos quais a organização se desresponsabiliza. A organização também não se responsabiliza
caso a transmissão das inscrições apresente falhas ou atrasos ou, finalmente, se os registos
forem destruídos, na totalidade ou em parte. A participação no passatempo pressupõe o
acesso de cada participante à Internet, através dos seus próprios meios. A organização não
assume nenhuma obrigação na garantia, auxílio no acesso à Internet ou fornecimento de
quaisquer meios de acesso ou instalações. A organização acredita ainda que cada
participante é proprietário e controla apenas o endereço de e-mail através do qual participa.

13] A organização manterá e processará os dados pessoais dos vencedores do passatempo
com uma finalidade específica e legítima – o envio dos prémios e o marketing de produtos ou
serviços Uriage. Nenhum dado partilhado será tratado posteriormente de maneira
incompatível com essa finalidade. O período de retenção dos dados pessoais é limitado à
vontade dos vencedores do passatempo. O processamento será efetuado de acordo com a
lei aplicável ao processamento de dados pessoais. Os vencedores têm o direito de aceder
aos seus dados e de se opor ao seu processamento posterior a qualquer momento. Para
exercer os direitos referidos, os participantes podem contactar a organização através de
m.directo@uriage.pt.

14] A organização tem o direito de projetar o passatempo e/ou os resultados dele através da
Internet (incluindo redes sociais). Mais especificamente, a organização reserva o direito de
utilizar e publicar para fins publicitários a lista de vencedores, imagens, filmes e vídeos e
utilizar qualquer notícia relacionada com este passatempo para fins publicitários. A
participação neste passatempo concede automaticamente a autorização necessária dos
direitos de propriedade intelectual, sem qualquer consideração.

15] Os participantes não têm nem adquirem nenhum direito sobre as marcas, marcas
registadas, nomes, sinais, logótipos e outras marcas distintivas da organização.

16] Estes termos e condições estão publicados durante o período do passatempo
em https://www.instagram.com/uriageportugal/ e os utilizadores são convidados a aceitálos para poderem participar no passatempo.

17] Qualquer contestação que possa surgir associada ao passatempo será exclusivamente
encaminhada aos Tribunais de Lisboa e a Lei Portuguesa será a lei aplicável.

