
 

Regulamento 
 Sorteio 10º Aniversário SMART TALK 

“10 anos a dar-te que falar” 
 

Estes Termos e Condições são aplicados ao Giveaway organizado pela Smart Talk e publicado 

nas respetivas páginas de Facebook e Instagram e disponível para consulta em todos os stands 

e lojas da marca Smart Talk 

 

1. Os Termos e Condições do Giveaway estão em português. 

2. A entrada neste Giveaway é gratuita e nenhuma compra é necessária. Uma compra não vai 

aumentar a sua probabilidade de ganhar.  

3. O Giveaway vai decorrer na página de Instagram e serão anunciados três vencedores. 

4. Poderão participar neste giveaway todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. 

 

4. ÂMBITO E DURAÇÃO 

4.1 – O sorteio, para oferta, do iPhone 12, da trotinete elétrica Xiaomi 1 S e do aspirador robô 

Kyvol E20, traduz-se numa campanha desenvolvida pela Smart Talk, com o objetivo de 

presentear os clientes da marca aquando do seu 10º aniversário. 

 

4.2 – Para participarem, terão de seguir as instruções expressas nas redes sociais da Smart Talk 

e expostas em todos os stands do país. 

Data de início: 1 de junho 2021 

Data de fim: 30 de junho de 2021, até às 23h59 

Data de sorteio: 1 de julho 2021 

 

5. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

Para que a participação seja válida, será necessário que o participante cumpra todas as regras 

do presente Giveaway que a seguir se citam: 

 

5.1. O Giveaway está aberto a qualquer pessoa singular, maior de 18 anos residentes em 

Portugal. 

 

5.2. A participação no Giveaway, consiste em: 

a) Seguir a página de Instagram @smarttalk.pt; 

b) Identificar 3 pessoas diferentes nos comentários da respetiva publicação; 



 

c) Partilhar uma foto nos Insta Stories, com um gadget antigo (seguindo a temática da 

campanha da Smart Talk) identificando a Smart Talk (@smarttalk.pt); 

d) O sorteio será feito de igual modo nas lojas físicas. Serão disponibilizados gadgets 

tecnológicos antigos para que os clientes possam tirar uma foto e partilhar nos Insta Stories 

(seguindo a temática da campanha da Smart Talk) identificando a Smart Talk (@smarttalk.pt); 

e) Nas lojas físicas, quem efetuar uma compra, de qualquer valor, e participar no sorteio, terá 

direito a um vale de oferta no valor de 10€, que poderá usufruir até 31 de setembro de 2021; 

f) Para usufruir do vale de oferta no valor de 10€, o cliente terá de realizar uma compra no valor 

mínimo de 39,99€. 

g) O cliente poderá usufruir do vale a partir do dia seguinte à sua receção. 

h) Ao longo do mês de aniversário serão lançadas algumas dinâmicas e desafios no instagram, 

como a oferta de vales de utilização única, sendo que estes serão atribuídos ao utilizador mais 

rápido na sua utilização. 

 

5.3 O levantamento dos prémios do giveaway serão levantados exclusivamente numa das 18 

lojas da loja Smart Talk. 

 

5.4 Cada participante pode participar as vezes que quiser desde tenha partilhado o story 

mencionado na alínea c) e que identifique sempre 3 pessoas diferentes (não serão aceites 

identificações de famosos ou marcas). 

A participação tem de ser feita como comentário, exclusivamente na publicação original do 

Giveaway. Qualquer participação enviada por outra via não será contabilizada. 

 

5.5. Selecionadas as fotos mais originais, a escolha do vencedor, será feita aleatoriamente. 

 

5.6. Depois de anunciado o vencedor na publicação original, o mesmo terá de contactar o 

responsável da organização do passatempo, através de mensagem privada na página de 

Facebook ou Instagram @smarttalk.pt, por forma a ser possível dar seguimento à atribuição 

do prémio. 

 

5.7. Ao fornecer todos os dados solicitados neste passatempo, o participante declara a sua 

aceitação, integral e sem reservas, dos termos e condições descritos no regulamento da 

página. 

 

5.8 Os dados fornecidos poderão ser utilizados para envio de promoção ou envio de 

informação. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Empresa Beyond 

Fresh, Lda., que determina as finalidades e os meios de tratamento dos mesmos. 



 

Para este efeito, caso o titular dos dados pessoais necessite entrar em contacto com o 

responsável pelo tratamento de dados, poderá fazê-lo através dos meios e contactos abaixo 

indicados 

A/C Responsável pela Política de Privacidade: 

Edifício Península, Praça do Bom Sucesso nº131 Escritório 601 

4150-146 Porto 

Phone: (+351) 220 162 401 

Ou 

Através do endereço de correio eletrónico do Encarregado de Proteção de 

Dados: privacidade@beyondfresh.pt 

 

6- PARTICIPAÇÕES INVÁLIDAS 

6.1- Serão consideradas inválidas todas as participações registadas fora dos prazos 

estabelecidos ou que simplesmente não reúnam as condições necessárias de participação 

estabelecidas neste documento e nas regras de cada passatempo. 

 

6.2- Serão automaticamente desclassificados e desconsiderados todos os participantes que 

recorram à participação por meio de perfis falsos ou que recorram a dados pessoais falsos ou 

de outrem. Também serão desconsiderados todos os participantes que usem mecanismos e 

estratagemas que os coloquem em posição de vantagem em relação aos restantes 

participantes de forma imprópria ou suspeita. 

6.3- As participações poderão ainda ser consideradas inválidas consoante o comportamento 

dos participantes que partilhem spam, mensagens impróprias, que repitam mensagens 

idênticas em qualquer zona de comentários ou mensagens, e ainda os que tentarem pedir 

diretamente à Smart Talk o direito de lhes reservar um prémio. 

 

6.4- Os leitores que demonstrem abusar do seu direito de participação ou demonstrem os 

comportamentos descritos nos dois pontos anteriores, poderão também ser excluídos e 

bloqueados das plataformas da Smart Talk e futuros passatempos promovidos por tal. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. A Smart Talk reserva-se no direito de suspender ou alterar, a qualquer momento, o 

presente regulamento, sempre que entender necessário, tornando–se as alterações efetivas 

após a sua publicação no site da Smart Talk ou disponibilização para consulta nas lojas. 

 

7.2. A participação no presente Giveaway implica a aceitação pelos participantes dos termos e 

condições previstos no presente regulamento e a autorização concedida por cada participante 
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à Smart Talk, tendo em vista a divulgação do seu nome se escolhido como vencedor. 

 

7.3. Qualquer infração ao presente regulamento poderá levar a Smart Talk a não atribuir o 

prémio ao infrator. 

 

7.4. O prémio atribuído não é transmissível nem remível em dinheiro. 

 

7.5. A Smart Talk não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas ou 

não recebidas corretamente. 

 

7.6. A Smart Talk não será responsável pela impossibilidade de participação na ação devido a 

falhas ou erros de rede, pela impossibilidade/dificuldade de acesso ou não disponibilidades da 

aplicação do passatempo no Facebook e Instagram, nem sobre a sua compatibilidade com os 

sistemas operativos, programas informáticos utilizados para acesso à Internet, respetivas 

configurações dos terminais e/ou capacidade de acesso à internet dos participantes no 

passatempo ou utilizadores da aplicação. 

 

7.7. A Smart Talk respeita a legislação em vigor sobre proteção de Dados Pessoais relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. 

 

7.8. Com a participação no presente passatempo, o participante declara, que presta o seu 

consentimento para a recolha e tratamento dos seus dados pessoais. 

 

7.9. Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem através 

de atos que não respeitem ou que desvirtuem o objetivo da presente ação serão consideradas 

ilegais, reservando-se a Smart Talk ao direito de anular e/ou excluir os correspondentes 

participantes. 

 

7.10. A Smart Talk não poderá ser responsabilizada por uma eventual interrupção dos 

Passatempos, devido a problemas técnicos ou problemas que estão para além do seu controlo. 

 

7.11. As regras constantes do presente regulamento destinam-se a regular a relação entre a 

Smart Talk e os participantes nestes passatempos, sem prejuízo da aplicação das regras 

próprias do Instagram, designadamente dos Termos e Condições de Utilização e da Política de 

Privacidade do mesmo, que os participantes deverão obrigatoriamente conhecer e que se 

encontram disponíveis em qualquer página do Instagram. 

 

7.12. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Smart Talk com a 

legislação portuguesa, não havendo lugar a qualquer reclamação ou recurso das suas decisões. 

 

 


