
 
 
 

 

BASES DA PROMOÇÃO SORTEIO DE 10 PACKS PE-DA-CI-NHOS - SMILEAT SL (em 

diante Smileat), com sede em Madrid, calle Gran Vía nº 62, e dotada de NIF 

n.º B-87144622 no âmbito peninsular que se regerá pelas seguintes bases: 

 

PRIMEIRO.- Objeto 

Com o objetivo de incentivar a interação de seguidores na newsletter da 

Smileat. 

 

SEGUNDO.- Período do Sorteio 

O período durante o qual poderá participar no sorteio terá início no dia 7 de 

Março de 2023 às 00:00 (hora espanhola) e terminará no dia 1 de junho de 

2023 às 23:59 (hora espanhola). 

 

TERCEIRO.- Âmbito territorial do Sorteio 

Esta promoção será válida em todo o território português com exceção das 

ilhas dos Açores e da Madeira (não fazemos envios). 

 

QUARTA.- Condições de participação no Sorteio 

Podem participar no sorteio todas as pessoas físicas, maiores de idade, 

registadas na conta Smileat, que preencham o formulário indicado no site. 

 

QUINTO.- Prêmios 

Serão atribuídos 10 prémios em Pack Experimenta TRIBOO no valor de 

dezesseis e noventa(16,90€*), um prémio para cada um dos 10 vencedores. 

*Valor aproximado 

O Prêmio estará sujeito às seguintes condições: 

▪ O Prêmio não pode ser objeto de qualquer compensação a pedido do 

participante vencedor. 

▪ O prêmio obtido poderá ser renunciado, mas em nenhum caso será 

oferecido um prêmio alternativo, nem tal renúncia dará direito a 

indemnização ou compensação. 

 



 
 

 

SEXTO.- Notificação dos Prêmios e requisitos para a sua entrega 

Dentro de sete (7) dias corridos após a resolução do sorteio, a Smileat entrará 

em contacto com os vencedores por e-mail info@smileatbaby.com para 

coletar as informações necessárias para preparar o envio do prêmio. Caso o 

Vencedor não seja contactado após 3 (três) tentativas, o Vencedor perderá 

automaticamente o direito à obtenção do Prémio e o Prémio será atribuído 

ao suplente que ocupar o primeiro lugar da lista, conforme a ordem de 

seleção dos vencedores. 

 

SÉTIMO.- Tratamento de dados pessoais. 

Os participantes na promoção consentem inequivocamente que, em caso de 

ganho, os seus dados pessoais (nome e apelidos) sejam comunicados a terceiros 

através da sua divulgação através dos meios que a Smileat considere mais 

convenientes. Os dados pessoais dos participantes nesta promoção serão tratados 

no estrito cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2019/679, de 27 de abril de 

2016, proteção geral de dados (“RGPD”), bem como na legislação nacional 

aplicável no momento da promoção. No momento da recolha dos dados através 

do formulário, os participantes serão informados de forma clara e precisa, 

informações suficientes e detalhadas sobre o armazenamento temporário de seus 

dados num arquivo temporário e/ou a sua incorporação num banco de dados 

permanente de propriedade da Smileat das finalidades para as quais esses dados 

podem ser usados (ou seja, publicidade direcionada e marketing direto, partilha das 

suas informações com a Internet, motores de busca ou fornecedores de redes sociais, 

mostrar-lhe comunicações comerciais em sites, conhecer as suas atividades e 

opiniões e enviar-lhe ofertas e promoções com base na sua localização geográfica 

precisa, etc.), bem como os direitos que os participantes têm sobre os seus dados 

pessoais e os mecanismos para exercê-los. Todos os interessados cujos dados 

pessoais sejam objecto de tratamento, podem exercer livremente os direitos de 

acesso, rectificação, cancelamento, portabilidade através de 

info@smileatbaby.com 

A recusa em fornecer os dados classificados como obrigatórios implicará na 

impossibilidade de participar na promoção ou de aceder às vantagens para as quais 

foram solicitados. 

 

 

OITAVA- Divulgação da promoção.  
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O sorteio será divulgado no site e redes sociais da Smileat, que se reserva o direito de 

utilizar outros meios de comunicação que não estejam inicialmente previstos. 

 

NONA- aceitação das bases. 

A participação na promoção implica a aceitação destas bases pelos interessados. 


