Regulamento do Passatempo “TENA Washable Underwear”, roupa interior lavável para
incontinência, no Instagram e no Facebook
A Essity Portugal Lda, doravante Essity, com sede no Edifício Atlantis, Av. D. João II, nº 44C,
Piso 3B, 1990-095 Lisboa, promove o Passatempo “TENA Washable Underwear”, roupa
interior lavável para incontinência, doravante Passatempo, a desenvolver no Facebook e no
Instagram, exclusivamente para utilizadores residentes em Portugal Continental, com o
objetivo de apresentar o Produto TENA Silhouette Washable Underwear e fidelizar os/as
clientes TENA. No presente Regulamento recolhem-se as condições de participação neste
Passatempo.
1: Descrição e condições de participação no Passatempo
1.1 O Passatempo é uma iniciativa da Essity, dirigida a maiores de 18 anos e residentes em
Portugal Continental.
1.2 O Passatempo começará no dia 22.11.2021 e terminará às 23:59 horas de 28.11.2021
1.3 O Facebook e o Instagram não têm qualquer responsabilidade publicitária ou
administrativa neste Passatempo.
1.4 A participação no Passatempo implica a aceitação expressa deste Regulamento por parte
de todos os participantes e o cumprimento dos seguintes requisitos:
• Ser maior de 18 anos;
• Ser residente legal em Portugal Continental;
• Mencionar dois amigos/as;
• Responder à pergunta formulada pelo Passatempo;
• Ter aceitado o presente Regulamento e cada um dos seus pontos.
1.5 Será também necessário que os participantes no Passatempo sejam seguidores da
página de Facebook e/ou de Instagram de Centrada em Si a fim de a Essity poder entrar em
contacto com os vencedores do Passatempo.
1.6 É expressamente proibido assumir a identidade de outra pessoa ou atuar ilicitamente em
nome e representação de outrem.
1.7 Cada participante só pode participar exclusivamente com um perfil do Facebook ou do
Instagram. Se for detetado que um participante participa com vários perfis do Facebook ou
do Instagram, será desqualificado.
2: Mecânica
Para concorrer, cada participante deverá:
• Seguir a página do Facebook ou do Instagram de Centrada em Si
• Mencionar dois amigo/as
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Responder, na secção de comentários do post que anuncia o Passatempo no
Facebook e no Instagram, à seguinte pergunta: Em que situações especiais usaria
TWU, e porquê?
Serão premiadas as 10 respostas mais criativas e originais.
A organização do Passatempo selecionará, além das 10 melhores respostas, 5
suplementares.
Para escolha dos vencedores serão consideradas as respostas com o maior número
de likes e destas o júri formado pela Essity fará a escolha final, tendo em conta a
criatividade, a originalidade e a referência ao nome do produto – TENA Silhouette
Washable Underwear.
No caso de não haver posts com likes ou de ocorrer um empate entre dois ou mais
posts, o júri é responsável pela escolha das respostas mais criativas e originais e pelos
desempates.
A lista de vencedores será publicada através dos canais onde se realizou o
Passatempo: através de um post no Facebook e de um post no Instagram, e cada um
dos vencedores será etiquetado neste mesmo post a fim de facilitar a notificação.
Identificados os vencedores, os mesmos deverão entrar em contacto com a Essity ,
no prazo máximo de 15 dias, para aceitar o prémio e enviar por mensagem privada –
Facebook ou Instagram – os seus dados (nome e endereço) para o posterior envio do
prémio.

3: Prémio e Entrega
3.1 Os vencedores receberão um kit composto por:
• KIT “Máquina de lavar roupa”: 400 x 600 x 430mm;
• Folheto informativo sobre o lançamento de produto;
• 1 embalagem de produto;
• Saco têxtil para roupa: 58cm altura; 47cm de diâmetro; 47cm de largura; 37cm de
profundidade; volume 100l;
3.2 O prémio é pessoal e intransferível e não pode ser trocado por qualquer outro prémio ou
valor.
3.3 Os vencedores serão identificadas na página do Facebook e do Instagram de Centrada
em Si.
3.4 O prémio será enviado para o endereço indicado pelos vencedores.
3.5 Caso o/a vencedor/a não reclame o prémio no prazo de 15 dias a contar da data de
divulgação do mesmo, este será atribuído ao/à classificado/a imediatamente a seguir. No
caso de nenhum dos classificados reclamar o prémio, este não será atribuído.
3.6 A Essity responsabiliza-se:
• Pela divulgação dos vencedores através da identificação do perfil de Facebook ou de
Instagram utilizado para participar no Passatempo;
• Pela entrega do prémio depois dos vencedores enviarem os seus contactos por
mensagem privada.
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3.7 A Essity não se responsabiliza por qualquer situação imputável a terceiros que possam
afetar a entrega do prémio.
4: Desqualificação e penalidades
4.1 Serão excluídas do Passatempo, sem aviso prévio, todos os participantes que não
cumpram os termos do presente Regulamento.
4.2 Não são permitidos comentários ou opiniões considerados inapropriados, ofensivos,
insultuosos ou discriminatório ou que possam violar os direitos de terceiros.
4.3 A Essity reserva-se o direito de excluir do Passatempo, sem aviso prévio, os participantes
que:
• Assumam uma identidade que não a sua ou apresentem dados falsos, imprecisos ou
incompletos;
• Tentem defraudar, dificultar ou inutilizar o bom funcionamento do Passatempo;
• Não cumpram os requisitos de participação no Passatempo.
5: Privacidade e dados pessoais
5.1 Para participarem, os utilizadores apenas têm de colocar o seu perfil do Facebook ou do
Instagram como perfil público.
5.2 A omissão e/ou inexatidão dos dados fornecidos pelos participantes são da sua única e
inteira responsabilidade.
5.3 Os participantes autorizam que os dados facultados sejam recolhidos e tratados pela
Essity para efeitos de contacto e atribuição de prémios aos vencedores, garantindo-se a
confidencialidade e segurança dos mesmos.
5.4 A Essity encara seriamente a proteção de dados e aplica os termos definidos pelo
Regulamento Geral de Proteção de Dados (“RGPD”) e da Diretiva relativa à «Privacidade e
Comunicações Eletrónicas» (“Diretiva ePrivacy”). A Política de Privacidade seguida pela
Essity para o tratamento dos dados pessoais e outras informações recolhidas dos
utilizadores pode ser consultada aqui: https://centradaemsi.pt/politica-de-privacidade/
6: Alteração ao regulamento
6.1 A Essity reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o Passatempo, em
situações de força maior, sem que tal implique indemnizar os participantes.
6.2 A Essity reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento sem necessidade de
aviso prévio, passando as novas regras a vigorar imediatamente a seguir à sua divulgação.
Caso tenha alguma dúvida que queira ver resolvida de forma privada ou deseje fazer-nos
uma sugestão, por favor envie-nos um email para tena@partners.contact.com.pt
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7: Legislação aplicável e jurisdição
Este Regulamento é regido pela lei de Portugal. Os Tribunais da cidade de residência das
participantes serão competentes para resolver qualquer reclamação ou controvérsia que
possa surgir em relação à validade, interpretação ou cumprimentos destas regras.
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