CONDIÇÕES GERAIS DA CAMPANHA
“Sorrir Faz Bem”
1. OBJECTO DA CAMPANHA
1.1 A iniciativa “Sorrir Faz Bem” é uma campanha de solidariedade social com o
objectivo de oferecer produtos de Higiene Oral Colgate a quem mais precisa . A
iniciativa tem início no dia 1 de Março e decorre até 31 de Março e culminará com
um donativo de produto por parte da COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA.,
à CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
2. COMUNICAÇÃO DA CAMPANHA
2.1 A campanha poderá ser comunicada da seguinte forma:
2.1.1 Nos pontos de venda nacionais da distribuição, através de materiais de
ponto de venda;
2.1.2 Na página web da campanha: www.colgate.pt/sorrirfazbem;
2.1.3 Campanha online: banners e anúncios;
2.1.4 Online: facebook e instagram (incluindo através de parcerias com
embaixadores e influenciadores digitais)
2.1.5 Site institucional www.colgate.pt;
2.1.6 Ações de escritório;
2.1.8 Outras formas de comunicação;
2.2 Nos pontos de comunicação referidos em cima, será dada a conhecer a existência
da campanha “Sorrir Faz Bem”, dando a possibilidade ao consumidor de participar na
ação.
3. MECÂNICA DA CAMPANHA
3.1 Realização da campanha
3.1.1 Entre 1 e 31 de Março de 2021 vai realizar-se a campanha de solidariedade
social “Sorrir Faz Bem”, tendo como peça fundamental o site colgate.pt/sorrirfazbem.
3.1.2 O site colgate.pt/sorrirfazbem será centro de toda a informação e participação
na campanha:

-

Para participar, os utilizadores devem adquirir pelo menos um produto da
marca Colgate, ir a colgate.pt/sorrirfazbem, clicar em “DOAR” e submeter o
seu comprovativo de compra;

-

Para além disto, terá de incluir nome, apelido, e-mail e aceitar os termos de
utilização dos seus dados de carácter social, bem como enunciados na política
de Confidencialidade e na política relativa a Cookies;

-

Por cada produto comprado será doado um dentífrico Colgate à Cruz Vermelha
Portuguesa;

-

Após o upload do comprovativo de compra, cada participante poderá ainda
doar mais uma escova, através da partilha da campanha, como sugerido pela
Colgate no seu Instagram ou Facebook;

-

No caso do Instagram, apenas as partilhas feitas por utilizadores com perfis
públicos serão contabilizadas;

-

Um utilizador poderá participar quantas vezes quiser, desde que submeta
diferentes comprovativos de compra;

-

Cada participante poderá doar uma escova por cada comprovativo de compra
que submeta na página, caso partilhe a sua doação nas redes sociais de cada
vez que submeter o comprovativo;

3.3 Todos os dados requeridos são imprescindíveis para participar na campanha.
3.4 A COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA com sede na LAGOAS PARK,
EDIFICIO 15, PISO 3, 2740-262 - PORTO SALVO, Portugal, garante o exercício dos
direitos de acesso, rectificação, cancelamento e reclamação dos dados facultados
mediante comunicação por escrito, com fotocópia do cartão de cidadão, para a
morada indicada (supra).
3.5 A oferta de produtos está limitada ao número máximo de 10000 dentífricos e
5000 escovas manuais. Após o alcance destes números no contador de sorrisos
presente no site colgate.pt/sorrirfazbem, não serão doados mais produtos.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Caso detectem qualquer anomalia, ou suspeitem que um participante esteja a
impedir o normal desenrolar da campanha, alterando ilegalmente o seu
registo, mediante qualquer procedimento, técnico ou informático, para assim
falsear os resultados, a COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA, ou qualquer
entidade que faça a gestão da presente promoção pode, de forma unilateral,

eliminar a inscrição desse participante. Por isso, a COLGATE-PALMOLIVE
UNIPESSOAL, LDA reserva-se o direito de eliminar do registo qualquer
participante que evidencie uma atuação irregular no sentido descrito, ou do
qual tal se suspeite com razoabilidade.
5.- RESERVAS E LIMITES
5.1. A COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA declina quaisquer responsabilidades
decorrentes do funcionamento inadequado, ou irregular, das redes de comunicação
electrónica, que impeça a normal realização da presente campanha e cujas causas
que a originam sejam alheias à COLGATE (independentemente de serem imputáveis
a terceiros de má-fé).
5.2. A COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA declina igualmente quaisquer
responsabilidades por problemas de transmissão, ou perda de dados, que não
possam ser-lhe imputados.
5.3. A COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA reserva-se o direito de proceder, a
qualquer momento, a alterações em prol da presente campanha, tais como, a título
de exemplo, não se limitando a isso, o alargamento do prazo da presente campanha,o
aumento do número máximo de produtos doados, ou modificação das condições de
registo. As referidas modificações serão divulgadas no nosso site, a todos os
visitantes.
6.- DADOS PESSOAIS
6.1. A COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA, garante a confidencialidade dos
dados pessoais dos participantes. O tratamento de dados pessoais no âmbito da
campanha,

bem

como

a

nossa

Política

de

Privacidade,

serão

sujeitos

a

consentimento.
6.2. Os dados recebidos serão processados e integrados num ficheiro propriedade da
Colgate-Palmolive e conforme à legislação de protecção de dados pessoais,
destinando-se ao tratamento desta campanha, fins estatísticos e a futura
correspondência da COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA, o que é autorizado
pelos participantes, sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso,
rectificação, limitação e oposição, apagamento e portabilidade, bem como de retirar
o respetivo consentimento, dirigindo-se o participante para o efeito a: Colgate

Palmolive Unipessoal, Lda. – Departamento de Marketing – Apartado 86 EC Porto
Salvo, 2741-901 Porto Salvo.
6.3. Os dados pessoais recolhidos poderão ser transmitidos aos seguintes
destinatários:
6.3.1. Os prestadores técnicos da COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA,
que tratem a informação recolhida para os fins estipulados nas presentes bases ou
que efetuem a manutenção dos Sites da Internet. Estes prestadores podem estar
localizados fora da União Europeia.
6.3.2. A COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA, as suas filiais e empresas
matrizes;
6.3.3. A informação facilitada pode ser transferida para países localizados
fora da União Europeia. Assim, tal caso pode ocorrer quando os servidores estejam
situados num país externo à União Europeia ou se um dos fornecedores da ColgatePalmolive estiver situado num país externo à União Europeia. Da mesma forma,
partilhamos a informação entre as empresas do grupo, instaladas por todo o mundo,
incluindo a Colgate-Palmolive Company, nos Estados Unidos. A transferência de
dados pessoais para países localizados fora da União Europeia só pode realizar-se
com o respeito pelas disposições da legislação de protecção de dados pessoais e se
o Estado para onde são transferidos assegurar um nível de protecção adequado.Pode
acontecer que estes países não tenham a mesma legislação que a que está em vigor
no seio da União Europeia sobre a proteção de dados. Os fluxos para estes países
que não disponham de uma proteção dos dados pessoais equivalente serão regidos
pelas cláusulas contratuais típicas definidas pela Comissão Europeia.
6.4. A COLGATE-PALMOLIVE UNIPESSOAL, LDA, encarregar-se-á de tomar todas as
medidas técnicas e organizativas que estime úteis e apropriadas relativamente à
natureza dos dados, para garantir a segurança e a confidencialidade dos Dados
Pessoais recolhidos e, especialmente, para impedir que estes sejam alvo de
destruição, perda e alteração acidentais ou ilícitas, bem como de divulgação ou
acesso não autorizados.

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS E LEI APLICÁVEL
7.1 O upload da fotografia no site www.sorrisoscolgate.pt implica a total aceitação
do presente regulamento/Política de Privacidade, que se regem e interpretam de
acordo com a legislação portuguesa.
8. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
8.1. Perante qualquer litígio que possa surgir quanto à interpretação, ou aplicação,
do presente regulamento/Política de Privacidade, quer a COLGATE PALMOLIVE
UNIPESSOAL,

LDA.,

quer

os

participantes

desta

campanha

submetem-se

expressamente à jurisdição e competência de toda a espécie de tribunais de Lisboa,
Portugal, com renúncia expressa a qualquer outro direito que lhes assista, ou foro
próprio.
8.2

O

Regulamento

está

disponível

para

consulta

na

página

Web

www.colgate.pt/sorrirfazbem ou nas instalações da Colgate-Palmolive Unipessoal
Lda.

