
TERMOS E CONDIÇÕES PASSATEMPO ANIVERSÁRIO CERTIS

16 NOVEMBRO 2021
Passatempo Facebook, Instagram e LinkedIn - ANIVERSÁRIO CERTIS
Estes Termos e Condições são aplicados ao Passatempo Aniversário CERTIS, organizado
e publicado em:
- https://www.facebook.com/certislda/

- https://www.linkedin.com/company/certislda/

- https://www.instagram.com/certis.pt

1. Enquadramento

O presente Passatempo é promovido pela CERTIS – Controlo e Certificação, Lda, com o
NIPC 504341634 e sede na Rua Diana de Liz, Praceta Horta do Bispo, 7005-413 Évora.

A participação no Passatempo implica a aceitação integral e sem reserva pelos
Participantes dos termos e condições previstos no presente Regulamento, pelo que os
Participantes no Passatempo estão, desde logo, a declarar que aceitam os termos e
condições previstos no presente Regulamento.

O Passatempo será em Português, vai decorrer nas páginas de Facebook, LinkedIn e
Instagram da CERTIS, é gratuito e não será necessária nenhuma compra.

Este passatempo não é patrocinado, financiado, administrado, nem está de qualquer
forma associado ao Facebook, Instagram, LinkedIn ou a qualquer outra rede social.

2. Objetivos Do Passatempo/Prémio

Este passatempo contempla a atribuição de 1 prémio – Um cabaz com produtos
certificados pela CERTIS.

3. Duração

O passatempo irá decorrer de 16 a 21 de Novembro de 2021 às 23h59 (hora de Lisboa,
Portugal Continental).



4. Publicação do Vencedor

O vencedor será anunciado dia 22 de Novembro de 2021 (até ao final do dia) no
website: https://certis.pt/

5. Destinatários

O Passatempo destina-se a todos os indivíduos singulares, residentes em Portugal,
maiores de 18 anos, que cumpram os requisitos especificados no presente
Regulamento.

6. Regras de Participação

A participação no Passatempo Aniversário CERTIS consiste em:
a) Escolher a rede social onde pretende participar (pode optar entre as páginas da

CERTIS no Facebook, LinkedIn ou Instagram);
b) Fazer gosto na publicação original;
c) Escrever uma frase criativa que inclua as palavras: Certis, qualidade e

certificação.

Cada pessoa pode participar as vezes que quiser.

A participação tem de ser feita como comentário, exclusivamente na publicação
original do passatempo. Qualquer participação enviada por outra via não será
contabilizada.

7. Vencedor

O vencedor será escolhido através da frase com maior votação (frase com mais likes),
entre as 3 páginas de redes sociais onde decorre o passatempo.

8. Entrega da Oferta/Prémio

Depois de anunciado o vencedor (frase com maior votação) nas páginas de redes
sociais CERTIS, o responsável da organização do passatempo irá entrar em contato



com o vencedor, via mensagem privada, por forma a ser possível dar seguimento à
atribuição do prémio.

Caso não seja possível contactar o vencedor, ou caso este não providencie as
informações necessárias para a entrega do prémio, no prazo de 5 dias, após primeiro
contato, a CERTIS reserva-se o direito de entregar o prémio a um segundo vencedor,
frase seguinte com maior votação, e assim sucessivamente, até existir um participante
que reúna os requisitos necessários para a entrega dos prémios.

Os dados pessoais que serão pedidos e recolhidos ao Vencedor serão: Nome; Contato
Telefónico e Morada. A CERTIS reserva-se no direito de solicitar comprovativo de idade
e residência, através de apresentação de documento considerado idóneo.

Os dados fornecidos não serão utilizados para nenhum tipo de promoção ou envio de
informação. Serão tratados apenas para registo como vencedor do prémio e entrega
do mesmo.

É da responsabilidade do vencedor garantir que a informação enviada aquando do
contato, é correta e atualizada.

9. Disposições Gerais

É da responsabilidade dos participantes certificarem-se do cumprimento de todas as
regras de participação.

A CERTIS reserva-se o direito de eliminar qualquer participante e/ou sua respetiva
participação que esteja de alguma forma a violar o presente Regulamento.

Apenas são consideradas válidas as participações que reúnam todos os elementos
necessários e descritos no presente regulamento.

A CERTIS reserva-se no direito de eliminar participações dependendo dos seus
conteúdos ou sempre que se verifique um dos casos: Difamação ou violação dos
direitos de terceiros; Discriminação por motivo de género, raça ou religião; Violação de
direitos comerciais ou de propriedade intelectual; publicação de links difamatórios,
com conteúdos ofensivos, ilegais, obscenos ou violentos; Incorporação de vírus ou
outros elementos que possam danificar ou impedir o normal funcionamento da página.

A CERTIS poderá suspender participantes, sem aviso prévio nem posterior, que
considere estarem a infringir ou defraudar as regras do Passatempo.

A CERTIS reserva-se ao direito de terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este
passatempo a todo o momento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou
fraudulenta, ou algum fator externo, fora do controlo da organização, que afete o bom



funcionamento do passatempo. Nestas circunstâncias, os Participantes não terão
direito a qualquer tipo de compensação e a suspensão do Passatempo será divulgada
nas páginas de redes sociais de Facebook, Instagram e LinkedIn da CERTIS.

A CERTIS não será responsável pela impossibilidade de participação no passatempo
por questões técnicas dos participantes, nomeadamente: falhas ou erros de rede,
impossibilidade/dificuldade de acesso, indisponibilidades da aplicação do passatempo,
danos, extravios, demoras, ou outros fatores alheios ao seu controlo.

O prémio não poderá ser substituído nem transmitido a outra pessoa, não existindo
possibilidade de o vencedor receber um prémio monetário como alternativa.

A CERTIS reserva-se o direito de não atribuir o prémio, se decidir que nenhuma das
participações satisfaz os requisitos para participação no Passatempo.

A CERTIS não se responsabiliza por qualquer dano e/ou extravio relacionados com o
transporte do prémio por transportadora.

10. Dados Pessoais

Os dados pessoais fornecidos pelo vencedor serão tratados pela CERTIS,
exclusivamente, para processar a participação daquele no passatempo. Esse
tratamento é necessário para que a CERTIS possa cumprir com o regulamento e
entrega do prémio nos termos deste regulamento.

Ao fornecer os seus dados pessoais ao abrigo e no âmbito do Passatempo, o
Participante declara que os mesmos são verdadeiros e que é responsável pela
comunicação de qualquer alteração dos mesmos que venha a ser necessária.

Os dados pessoais serão conservados apenas para a realização do passatempo em
causa, findo qual serão destruídos.

A Política de Privacidade da Certis está disponível para consulta no site, através do link:
https://certis.pt/politica-de-privacidade/

11. Esclarecimentos/Dúvidas

Para esclarecimentos sobre o passatempo o participante deverá entrar em contacto
com a CERTIS via email para marketingcertis@gmail.com ou através dos contactos
disponíveis no página: https://certis.pt/contactos/



12. Resolução de Litígios

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela CERTIS de acordo
com a legislação portuguesa, não havendo lugar a qualquer reclamação ou recurso das
suas decisões.

O passatempo fica sujeito à lei portuguesa. Quaisquer litígios, diferendos ou conflitos
referentes à interpretação, validade ou cumprimento do presente Regulamento ficam
sujeitos à jurisdição e competência do foro da comarca de Évora.

16 de Novembro de 2021
CERTIS – Controlo e Certificação, Lda
Rua Diana de Liz – Horta do Bispo
Apartado 320 - 7006-804 Évora, Portugal
Email: certis@certis.pt
Telefone: 266 769 564 / 5


