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REGULAMENTO 

Campanha – “A tua cara dava um Emoji?” 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. Concurso: Iniciativa da Promotora sob a denominação “A tua cara dava um 

Emoji?” que visa promover os equipamentos Samsung Galaxy S9|S9+ - Concurso 

Publicitário nº 29/2018 autorizado pela Secretaria-Geral do Ministério da 

Administração Interna “Prémios não convertíveis em dinheiro. 

1.2. Participante ou Concorrente: O Concurso destina-se a todos os indivíduos, 

maiores de 18 anos de idade, que compareçam no Espaço Samsung localizado na 

Praça Central do Centro Comercial Colombo em Lisboa abaixo identificado, 

durante o Período do Concurso, ou seja, entre as 12h00 e as 18h00 do dia 16 de 

Março de 2018, se registem na Aplicação do Concurso e participem no Concurso, 

dando cumprimento aos requisitos indicados neste Regulamento.  

1.3. Período do Concurso: Este Concurso decorrerá no dia 16 de Março de 2018, entre 

as 12h00 e as 18h00. 

1.4.  Espaço Samsung: Espaço da marca Samsung – Galaxy S9 Studio - situado na 

Praça Central do Centro Comercial Colombo. 

1.5. Promotora: A Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. (“Samsung”), com sede no 

Lagoas Park, Edifício 5B – Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, pessoa coletiva n.º 

501325301, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o 

mesmo número. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO 

 

2.1. Para participar no Concurso, os Concorrentes deverão: 

 

a) Deslocar-se ao Espaço da marca Samsung situado na Praça Central do 

Centro Comercial Colombo no Período do Concurso e formar uma fila por 

ordem de chegada ao local; 

b) Cada Concorrente deverá registar-se na Aplicação do Concurso, mediante 

o correto preenchimento dos seus dados pessoais (nome, apelido, 
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endereço de e-mail e número de telemóvel), utilizando para o efeito o 

equipamento Samsung Galaxy S9|S9+ que será disponibilizado no Espaço 

da marca Samsung situado na Praça Central do Centro Comercial 

Colombo, bem como aceitar os termos do Regulamento aplicáveis ao 

Concurso.  

c) Tirar uma Fotografia de rosto com a aplicação disponibilizada no 

Samsung Galaxy S9|S9+ onde irá aparecer um Emoji em realidade 

aumentada, doravante RA; 

d) Caso seja uma participação premiada, a aplicação disponível no Samsung 

Galaxy S9|S9+ irá apresentar uma Fotografia do Concorrente com um 

Emoji RA Feliz, podendo o Concorrente recolher, de imediato, o seu 

prémio, 1 (um) Samsung Galaxy S9. 

2.2. Caso o Participante não tenha uma participação premiada, por não ter recebido 

uma Fotografia com um Emoji RA Feliz, poderá sempre voltar a participar no 

Concurso, indo para o fim da fila no Espaço da marca Samsung situado na Praça 

Central do Centro Comercial Colombo. 

2.3. O Participante que tenha tido uma participação premiada não poderá voltar a 

participar no Concurso. 

2.4. A aplicação presente no Samsung Galaxy S9 |S9+ disponibilizado no Espaço da 

marca Samsung situado na Praça Central do Centro Comercial Colombo 

apresentará uma Fotografia com Emoji RA Feliz 5 (cinco) vezes durante o Período 

do Concurso, sendo em consequência atribuídos os 5 (cinco) prémios indicados 

na Cláusula n.º 3 abaixo (adiante designados por “Prémios”). 

2.5. Não serão admitidos quaisquer colaboradores da Promotora, nem de prestadores 

de serviços envolvidos neste Concurso como Concorrentes no âmbito do mesmo. 
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3. PRÉMIOS 

 

3.1. Os Prémios serão atribuídos através de uma plataforma informática, que 

mostrará a fotografia do Concorrente com um Emoji RA Feliz no Espaço da 

marca Samsung situado na Praça Central do Centro Comercial Colombo.  

3.2. O processo de atribuição dos 5 (cinco) Prémios do Concurso será feito no Espaço 

da marca Samsung situado na Praça Central do Centro Comercial Colombo, logo 

após a aplicação disponibilizada no Samsung Galaxy S9|S9+ apresentar uma 

Fotografia com Emoji RA Feliz dos Concorrentes premiados, nos termos da alínea 

d) do nº 2.1 da Cláusula 2 do presente Regulamento. 

3.3. Os premiados serão divulgados no dia 19 de Março de 2018 em: https://my-

samsung.com/pt/mysamsung/offers/   

3.4. Os Prémios atribuídos não são remíveis a dinheiro, nem podem ser trocados por 

outros produtos. 

3.5. Os Prémios a atribuir são livres de qualquer ónus ou encargos para o 

contemplado, ficando a cargo da Promotora do Concurso o pagamento dos 

impostos a que os Prémios estejam sujeitos. 

3.6. É condição de levantamento do prémio a assinatura de uma declaração de 

recepção do equipamento, pelos Participantes premiados.  

 

4. DADOS PESSOAIS 

 

4.1. A mecânica do Concurso exige que os dados fornecidos sejam verdadeiros e 

completos. Se os dados estiverem incorrectos ou incompletos, a Promotora não 

poderá ser responsabilizada por erros de identificação dos premiados. 

Prémios Model codes

Samsung Galaxy S9 Preto - Meia Noite SM-G960FZKDTPH
Samsung Galaxy S9 Preto - Meia Noite SM-G960FZKDTPH
Samsung Galaxy S9 Preto - Meia Noite SM-G960FZKDTPH
Samsung Galaxy S9 Preto - Meia Noite SM-G960FZKDTPH
Samsung Galaxy S9 Preto - Meia Noite SM-G960FZKDTPH
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4.2. Em cumprimento do disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a Lei da 

Protecção de Dados Pessoais e na legislação aplicável, os Concorrente são 

informados que os dados que disponibilizem serão incluídos num ficheiro da 

SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S.A., com sede no Lagoas Park, Edifício 

5B – Piso 0, 2740-245 Porto Salvo (a responsável pelo tratamento), com a 

finalidade de gerir a sua participação no Concurso, bem como para fins 

estatísticos, podendo ser transmitidos a processadores de dados, com é o caso de 

prestadores de serviços no âmbito do mesmo. 

4.3. Caso seja Participante Vencedor, os dados pessoais serão ainda utilizados no 

preenchimento da declaração necessária para entrega do Prémio. 

4.4. É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, atualização, retificação ou 

eliminação dos seus dados pessoais a todo o tempo, bem como o exercício 

posterior do seu direito de oposição tratamento de dados, devendo, para tal, 

enviar pedido nesse sentido para sep.contactus@samsung.com ou dirigir uma 

comunicação por escrito para a morada indicada acima. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.1. A Promotora reserva-se o direito de, em qualquer momento, terminar ou alterar 

as condições do Concurso, no caso de ocorrer alguma actividade ilegal ou 

fraudulenta ou algum factor que afecte o claro entendimento e/ou bom 

funcionamento do Concurso. Qualquer decisão da Promotora neste âmbito será 

previamente comunicada em https://my-

samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/. 

5.2.  A Promotora reserva-se ainda o direito de substituir os Prémios caso deixem de 

existir, por outros produtos de igual ou superior valor.   

5.3. O registo na Aplicação do Concurso vale como declaração, por parte dos 

Concorrentes, da sua autorização para a utilização gratuita, global ou parcial, do 

seu nome para efeitos publicitários relativamente a este Concurso. Todos os 

Concorrentes no Concurso, mesmo que não sejam vencedores cedem os seus 

direitos de imagem e voz, para divulgação das mesmas de forma gratuita, nos 

meios de comunicação que a promotora entenda adequados e sem limite 

temporal ou territorial. 
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5.4. A Promotora não se responsabiliza por falhas de ligação da internet. A 

Promotora não será responsável por qualquer dano, perda ou prejuízo sofridos 

por qualquer Concorrente no Concurso, até à extensão máxima permitida pela lei 

aplicável. 

5.5. A Promotora não será responsável caso, por motivos que lhe sejam alheios, os 

Concorrentes vencedores não possam, ou não queiram receber os Prémios.  

5.6. A Promotora reserva-se o direito de decidir definitivamente sobre qualquer 

dúvida que possa vir a ser suscitada sobre as regras aplicáveis a este Concurso. 

5.7. São proibidas as participações de Concorrentes que se destinem a prosseguir 

fins contrários à lei ou em que os Concorrentes adotem comportamentos 

suscetíveis de acarretar algum prejuízo ou lesar quaisquer direitos de terceiros.  

5.8. O Participante não poderá assumir a identidade de outra pessoa, utilizando para 

o efeito os dados de identificação desta.  

5.9. A violação, pelos Concorrentes das regras constantes do Regulamento implica, 

automaticamente, a anulação da atribuição do Prémio, bem como o reembolso à 

Promotora, do respetivo valor, tal como definido no presente Regulamento, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas. 

5.10. A Promotora reserva-se o direito de excluir do Concurso sem aviso prévio 

adicional todas as participações que estejam numa das seguintes condições:  

5.10.1. Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou 

incompletos; 

5.10.2. Violação dos termos do Regulamento do Concurso; 

5.10.3. Comportamento inadequado de acordo com as regras da boa-fé, 

que impossibilite a manutenção da sua participação. 

5.10.4. Prática de qualquer ato ilegal. 

5.11. Qualquer pedido de esclarecimentos sobre o presente Concurso deverá ser 

apresentado através da Linha Azul – Linha de apoio a clientes Samsung, nos 

dias úteis das 9h00 às 20h00, através do seguinte contacto telefónico: 

808207267. 

*** 


