Regulamento Passatempo
Silvex “Sacos Resíduos Caninos Bio”
Promovido por Silvex - Indústria de Plásticos e Papéis
S.A.
1. ÂMBITO E DURAÇÃO
1.1 – O Passatempo “Sacos

Resíduos Caninos

Bio” é uma ação promocional promovida pela Silvex que tem
como objetivo premiar um membro da comunidade com 1 embalagem do produto Saco para Resíduos Caninos Silvex Biodegradáveis.
1.2 – Destina-se a todos os indivíduos residentes em Portugal
Continental, que participem ativamente no passatempo que se
realiza na página da marca.
1.3 – O passatempo irá decorrer entre o dia 18 de Fevereiro de
2021 e as 23.59H do dia 22 de Fevereiro de 2021 na página do
Instagram da marca. Apenas serão consideradas válidas as participações que decorram durante este período.
1.4 – Não serão consideradas as participações de colaboradores
da SILVEX ou de empresas e/ou pessoas relacionadas profissionalmente com este passatempo.

2. PARTICIPAÇÃO
2.1 – Para participar os utilizadores devem:
- Gostar da página Silvex no Instagram;
- Identificar 3 amigos nos comentários;
2.2 – Pode participar as vezes que quiser desde que identifique
pessoas diferentes
2.3 – Apenas são consideradas válidas as participações na publicação do passatempo;
2.4 – O vencedor será aquele cuja fotografia tiver mais gostos
por parte do público, na publicação correspondente.
3. PRÉMIOS
3.1. – Será selecionado 1 vencedor.
3.2. – O prémio é:
3.2.1 – 1 embalagem do saco para resíduos caninos SILVEX biodegradável.
3.3 – O prémio não poderá ser alvo de troca por outros de igual
espécie ou valor nominal.
3.4 – O prémio a atribuir é livre de qualquer bónus ou encargo
para o contemplado, ficando todos os seus custos a cargo da
promotora deste passatempo.
3.5 – A informação detalhada sobre a entrega do prémio será
comunicada na íntegra ao vencedor após a conclusão do passatempo.
3.4 – O prémio é atribuído numa data posterior à ação a ser divulgada e acordada com a promotora deste passatempo.

4. SELEÇÃO DO VENCEDOR E ENTREGA DO PRÉMIO
4.1 – Será eleito um vencedor, através de uma plataforma de
sorteio.
4.2 – O vencedor será anunciado no post do passatempo no
Facebook da marca.
4.3 – O vencedor será contactado através de mensagem privada.
4.5 - Caso o envio dos dados do vencedor não seja efetuado num
período de 5 dias úteis, os organizadores reservam o direito de
atribuir o prémio ao participante seguinte, que seja considerado
como suplente. Se não for possível localizar nenhum dos vencedores ou suplentes, o prémio poderá ser anulado.
4.6 - Os dados deverão ser completos e verdadeiros. A falta de
veracidade dos dados pessoais dos participantes implicará a
anulação da atribuição do prémio.
4.7 – A SILVEX não se responsabiliza pelo extravio no envio dos
prémios, nomeadamente no caso de este ocorrer devido à falta
de veracidade dos dados indicados por parte do participante.
4.8 - A SILVEX reserva-se no direito de anular as participações
que desrespeitem a integridade da marca.
5. COMUNICAÇÃO
5.1 – Este passatempo será veiculado através da Internet, na
página Facebook da SILVEX em https://www.facebook.com/
SilvexSA/, obrigando-se a empresa a cumprir o disposto no artigo 11º do Decreto-Lei no 330/90, de 23 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 275/98, de 9 de Setembro.

6. PROTEÇÃO DE DADOS
Serão recolhidos dados pessoais dos participantes no âmbito da
participação no passatempo, nome, morada, localidade, e-mail e
outro tipo de dados que possam ser necessários para a entrega
do prémio. De acordo com a legislação de proteção dos dados
pessoais, nomeadamente a Lei n.o 67/98, de 26 de Outubro, a
Lei n.o 41/2004, de 18 de Agosto e o Regulamento da Protecção
de Dados - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
em vigor a partir de 25 de Maio de 2018.
O passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação
das seguintes alíneas:
a) Todos os participantes aceitam que o fornecimento dos dados
é necessário e obrigatório para efeitos de processamento do
passatempo, apuramento dos premiados e entrega do prémio.
Os dados serão tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da Silvex, sendo posteriormente arquivados pela
mesma.
Os dados serão armazenados num ficheiro eletrónico para serem utilizados no âmbito da gestão e execução do presente passatempo e em comunicações futuras para ações de publicidade e
marketing para o que os participantes, desde já, dão o seu consentimento.
b) A Silvex garante a possibilidade de acesso, retificação e cancelamento dos dados aos participantes que assim o desejem e o

comuniquem por email à Silvex através do endereço fleximagination@silvex.pt.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1 - A SILVEX reserva-se no direito de alterar, suspender ou
cancelar este Passatempo, caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes.
7.2 - Qualquer participante que aja de má-fé e participe no passatempo utilizando informação falsa, viciando assim o passatempo, será excluído do mesmo.
7.3 - No caso de participação fraudulenta, a SILVEX reserva-se
ao direito de exclusão do participante e cancelamento do respetivo prémio. As participações consideradas fraudulentas serão
comunicadas às autoridades competentes e poderão ser objeto
de ação judicial. À SILVEX reserva-se a faculdade de adotar as
medidas que resultem oportunas para evitar qualquer conduta
da qual a empresa suspeite que tenha por finalidade ou efeito
qualquer tentativa de atuar de maneira fraudulenta em relação
à presente promoção ou em incumprimento das suas normas ou
em prejuízo de outros participantes, cuja primeira e imediata
consequência será a exclusão do participante e a perda de todo e
qualquer direito ao prémio que eventualmente tivesse obtido.
7.4 - Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento a
SILVEX colmatará a lacuna de acordo com o espírito subjacente
a este Regulamento, reservando-se o direito de efetuar qualquer

modificação na realização deste passatempo e prolongá-lo ou
suspendê-lo sem qualquer aviso prévio.
7.5 –A SILVEX não será responsável por qualquer erro humano
ou técnico, que possa ocorrer durante o processo do passatempo.
7.6 – O passatempo destina-se a maiores de 18 anos.
8. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
8.1 – Qualquer divergência ou questão que surja entre as partes,
relativa à interpretação ou aplicação deste concurso, será submetida aos tribunais da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro, salvo norma legal imperativa que disponha de forma diversa.
9. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES
9.1 – Todos os participantes deste passatempo aceitam implicitamente os termos e condições estabelecidos no presente Regulamento.
9.2 – Os vencedores aceitam ceder os direitos do conteúdo da
sua participação e gozo do prémio, conteúdos esses que poderão
ser utilizadas pela marca para edição e reprodução por qualquer
via.
Benavente, 17 de Fevereiro de 2021

