
 

 

 

 
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO  

PASSATEMPO SAMSUNG “Quiz Samsung Galaxy S6 Edge+” 
 
1. Definições 
 

1.1. Passatempo: A iniciativa “Quiz Samsung Galaxy S6 Edge+” visa premiar a perícia 
dos visitantes da loja da marca Samsung no CascaiShopping em Cascais, com um 
equipamento Samsung Galaxy S6 Edge+ Dourado de 64 GB e até 500 fitas de 
pescoço e 500 canetas. 
 

1.2. Participante : Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal 
que se registe na Aplicação do Passatempo disponível na loja da marca Samsung 
no CascaiShopping em Cascais, durante o período de Duração do Passatempo e 
que aceite as condições constantes deste Regulamento. 
 

1.3. Duração : O Passatempo decorrerá no dia 4 de Setembro de 2015 nos períodos 
entre as (i) 12h00 e as 14h00 e as (ii) 17h30 e as 19h45, na loja da marca 
Samsung, no CascaiShopping em Cascais.  

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

Lagoas Park, Edifício 5B – Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, pessoa coletiva nº 
501325301, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o 
mesmo número. 
 

2. Forma de Participação 
 

2.1. Para participar no Passatempo, o Participante deverá: 
 
a) Deslocar-se à Loja da marca Samsung, no Centro Comercial CascaiShopping 

(adiante designada “Loja”) entre as (i) 12h00 e as 14h00, ou as (ii) 17h30 e as 
19h45 do dia 4 de Setembro de 2015; 
 

b) Por ordem de chegada, registar-se na Aplicação do Passatempo, incluindo os 
seguintes dados pessoais: nome e apelido e endereço de email. Para se 
registar, deverá utilizar o Samsung Galaxy S6 Edge+ que a Promotora 
disponibilizará na Loja para o efeito. 

 
c) Responder a um Quiz composto por 5 questões de escolha múltipla (o “Quiz”), 

concebido pela Samsung, e submeter as suas respostas na Aplicação do 
Passatempo, utilizando para o efeito o Samsung Galaxy S6 Edge+ 
mencionado na alínea anterior;  

 
d) Cada Participante poderá participar no Quiz mais do que uma vez, voltando 

sempre para o fim da fila de espera para acesso à Aplicação do Passatempo, 
na Loja. 
 

3. Como ganhar 
 
3.1. Prémio de melhor Participante (em caso de resp osta acertada às 5 questões 

do Quiz no menor período de  tempo) 
 
3.1.1. Será apurado o Participante que responder acertadamente às 5 questões 

do Quiz e submeter as suas respostas através da Aplicação do Passatempo 
no menor período de tempo.  



 

 

 

 
 

3.1.2. O apuramento do vencedor que, no dia do Passatempo, tenha conseguido 
responder acertadamente às 5 questões do Quiz no menor período de 
tempo será efectuado no dia 4 de Setembro de 2015 após a conclusão do 
Passatempo e anunciado na Loja às 20h15 do mesmo dia. O melhor 
Participante será ainda divulgado no dia 9 de Setembro através da página 
www.samsung.com/pt 
 

3.1.3. Em caso de empate nos tempos de submissão das respostas acertadas na 
Aplicação do Passatempo, o critério de desempate será a ordem de 
participação, sendo considerado vencedor o Participante que tiver feito o 
seu registo no Passatempo em primeiro lugar. 

 
3.2. Prémio pela participação no Quiz 

 
3.2.1. Todos os Participantes que se desloquem à Loja e completem e submetam 

as suas respostas ao Quiz num dos períodos referidos no ponto 1.3. 
receberão uma fita de pescoço ou uma caneta, consoante a sua opção, com 
o limite do stock de 500 fitas de pescoço e de 500 canetas existente no 
momento da sua participação. 

 
 
4. Prémios 
 

4.1 O vencedor do Passatempo Quiz Samsung Galaxy S6 Edge+ mencionado no 
ponto 3.1. acima receberá um Samsung Galaxy S6 Edge+ Dourado de 64 GB, que 
será entregue na Loja em questão, em data a acordar com o vencedor. 

 
4.2.  O referido vencedor será contactado, através do email indicado aquando do seu 

registo, a fim de acordar com a Promotora os detalhes da entrega do prémio e 
enviar os documentos que sejam solicitados para o efeito. O vencedor deve 
responder a este e-mail da Promotora, acusando a sua recepção, num prazo 
máximo de 3 dias úteis a contar da data de envio pela Promotora. 

  
4.3.  Decorridos esses 3 dias úteis sem que responda ao e-mail da Promotora, ou caso 

manifeste a vontade de renunciar ao prémio, o vencedor do Passatempo Quiz 
Samsung Galaxy S6 Edge+ mencionado acima perderá o seu estatuto de 
vencedor e, por conseguinte o direito ao Prémio, sem que tal dê lugar a qualquer 
compensação, ainda que tenha recebido um e-mail, aquando da participação 
comunicando-lhe que foi o vencedor. 

 
4.4 Caso o Participante não proceda à recolha do prémio no prazo máximo de um 

mês após a data de divulgação do vencedor do Passatempo, perderá o direito a 
recebê-lo. 

 
4.5  Nos casos previstos no número anterior, o prémio será atribuído ao Participante 

que tenha ficado em segundo lugar (ou seja, ao segundo Participante a ter 
respondido acertadamente às 5 questões do Quiz no menor período de tempo), e 
assim consecutivamente. 

 
4.6.  A indicação de todos os dados correctos é necessária para a atribuição do prémio, 

sendo da responsabilidade do vencedor o envio dos dados correctos. 
 
 



 

 

 

 
 
 
4.7 Os vencedores do Passatempo Quiz Samsung Galaxy S6 Edge+ receberão, 

imediatamente após a conclusão da sua participação no Passatempo em Loja, 
uma fita de pescoço ou uma caneta, consoante a sua opção, com o limite do stock 
existente de fitas de pescoço e de canetas;  

 
4.8 Os prémios não poderão ser substituídos por dinheiro ou por outros artigos que 

não os mencionados. Os Participantes / vencedores não poderão ser ressarcidos 
se, por motivos alheios à Promotora do Passatempo, não puderem usufruir de 
qualquer prémio. 

 
 

 
5. Protecção de Dados 
 

5.1. Serão recolhidos os dados pessoais dos Participantes indicados na cláusula 2.1 c) 
do presente Regulamento, que serão disponibilizados pelos próprios.  
 

5.2. O Participante aceita que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório 
para efeitos de processamento do Passatempo, apuramento dos premiados e 
entrega dos prémios.  

 
5.3. Em cumprimento das normas aplicáveis, informamos que os dados pessoais dos 

Participantes serão incluídos num ficheiro da Promotora, a responsável pelo 
tratamento (podendo ser comunicados a prestadores de serviços administrativos), 
com a finalidade de gerir a participação no Passatempo, bem como para fins 
estatísticos e, se autorizado, para o envio de informação comercial e publicitária 
acerca dos produtos, novos passatempos ou outras actividades da empresa, por 
correio, correio electrónico, SMS, ou por qualquer outro meio de comunicação 
electrónica equivalente. É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, 
actualização, rectificação ou eliminação dos seus dados pessoais a todo o tempo, 
bem como o exercício do direito de oposição a que os dados sejam utilizados para 
quaisquer fins de marketing directo, devendo, para tal, ser enviado pedido nesse 
sentido para promo@samsungportugal.com.  

 
5.4. Os dados pessoais obtidos poderão ser disponibilizados para o apuramento de 

responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade judiciária 
competente, nos termos da legislação aplicável.  

 

6. Outras Condições 
 

6.1 É proibida a participação no Passatempo para fins contrários à legislação 
aplicável, que impliquem um prejuízo para terceiros, ou que, de qualquer forma 
lesem a sua honra, dignidade, imagem, intimidade, crenças, ideologias, crenças 
religiosas ou qualquer direito reconhecido legalmente, incluindo quaisquer direitos 
de propriedade intelectual.  

 
6.2 O Participante não poderá assumir a identidade de outra pessoa utilizando para o 

efeito os dados de identificação desta.  
 
6.3 Está vedada a participação no Passatempo de colaboradores e prestadores de 

serviços da Promotora. 



 

 

 

 
 

6.3 Em caso de incumprimento do presente Regulamento, o Participante poderá ser 
impedido de participar nos passatempos promovidos pela Promotora, por um 
período variável, ficando igualmente sujeito às sanções previstas na legislação 
portuguesa em matéria de direitos da personalidade, de propriedade intelectual, 
bem como de responsabilidade civil e penal.  

 
6.4 O Participante, ao efectuar o registo no Passatempo, aceita automática e 

integralmente as condições do presente Regulamento, acatando todas as regras 
nele estabelecidas.  

 
6.5 A Promotora do Passatempo reserva-se o direito de suspender parcial ou 

definitivamente a participação de Participantes que incumpram qualquer das 
disposições constantes no Regulamento e todos os que considere, no 
entendimento da Promotora, terem um comportamento inadequado. Nestes casos, 
o Participante em questão perderá o direito ao prémio que tenha conquistado.  

 
6.6 A Promotora do Passatempo poderá introduzir, a qualquer momento, alterações 

neste Regulamento e divulgar a versão actualizada do mesmo, desde que exista 
motivo atendível. As alterações serão efectivas após publicação das mesmas em 
www.samsung.com/pt. 

*** 


