
 
  

Casting#ColgateSmileon Colgate-Palmolive   

Termos e Condições  

 

Leia atentamente os presentes termos e condições. Ao participar neste Casting aceita cumprir os 
presentes Termos e Condições. Qualquer inscrição no Casting implica a aceitação dos presentes 
Termos e Condições. 

 

1. Promotor: Colgate-Palmolive Unipessoal lda, Lagoas Park, Ed. 15, Piso 3,  Porto Salvo, 2740-
262. 

 
2. Elegibilidade para participar: O presente Casting #ColgateSmileon para a marca Colgate Max 

White está aberto à participação de residentes da Europa a partir dos seguintes mercados: 
Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, França, Bélgica, Países Baixos, 
Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia, Hungria, 
Letónia, Lituânia, Estónia, Albânia, Bósnia, Bulgária, Croácia, Kosovo, Macedónia, 
Montenegro, Eslovénia, Sérvia, Alemanha, Áustria e Suíça. 
Os Participantes devem ter mais de 18 anos de idade, excluindo da participação funcionários 
do Promotor, os seus familiares diretos, agentes ou qualquer outra pessoa ligada 
profissionalmente à atividade. Os Participantes devem possuir contas do Instagram públicas, 
de modo a que as participações possam ser vistas pelo Promotor.  

Os Termos e Condições descritos abaixo são aplicáveis a todas as pessoas que se inscrevam 
no Casting #ColgateSmileon (cada, um "Participante", conjuntamente os "Participantes"). 
Consulte o site da Colgate, [ou seja; www.colgate.pt/colgatesmileon],  para obter os atuais 
Termos e Condições do presente Casting. É da responsabilidade dos Participantes verificar a 
URL especificada para obter as atualizações dos Termos e Condições.  

 
3. Como participar: Os Participantes podem participar no Casting #ColgateSmileon partilhando 

a história por detrás do seu sorriso através de uma publicação no Feed do Instagram, com o 
hashtag #ColgateSmileOn e #ColgatePortugal (ambos os hashtags são necessários) dentro 
do Período de Promoção. Desta forma, habilitar-se-ão a ter a oportunidade de se tornarem 
um embaixador da marca Colgate Max White e um dos rostos da Colgate Max White em 
canais de média pagos. As publicações no Feed poderão ser em formato imagem ou vídeo, 
juntamente com uma legenda em texto. Os Participantes podem identificar amigos para 
incentivar as inscrições, mas uma identificação não constitui uma inscrição. Todos os 
Participantes devem cumprir as Condições de Participação previstas na Cláusula 4 abaixo. 

 
4. Condições de participação:  

a. Os Participantes devem possuir contas do Instagram públicas, de modo a que as 
participações possam ser vistas pelo Promotor. 

b. As inscrições estão limitadas a uma inscrição por Participante 
c. Cada inscrição deve incluir apenas um Participante 
d. Não existe nenhuma taxa de inscrição e não é exigida nenhuma compra para efeitos 

de inscrição neste Casting. 
e. Ao se inscreverem no Casting #ColgateSmileon, todos os Participantes autorizam as 

empresas, filiais, funcionários e agentes da Colgate-Palmolive a (1) tirar fotos, vídeos 
deles ("Filmagem") e (2) conferem o direito aos mesmos de usar e publicar a 

http://www.colgate.pt/colgatesmileon


 
Filmagem juntamente com a(s) sua(s) fotografia(s) e/ou nome(s), título, biografia, 
citação/citações, imagem (coletivamente, "Conteúdo"), para utilização ilimitada em 
todo o mundo e em todo e qualquer meio, e para todos os tipos de publicidade e 
promoção da marca Max White. Os Participantes concedem também ao Promotor 
(Colgate-Palmolive) o direito de usar o seu conteúdo do Casting #ColgateSmileon 
conforme publicado no Instagram nos canais e em materiais promocionais da 
Colgate-Palmolive. Se os Participantes desejarem revogar a autorização após a 
inscrição, deverão eliminar a respetiva publicação de inscrição no seu perfil do 
Instagram. 

f. Ao se inscreverem no Casting, os Participantes concordam em não fazer os seguintes 
comentários/sugestões na sua participação, incluindo, entre outros: 

i. Comentários/sugestões difamatórios, insultuosos, obscenos, racistas, 
sexistas e homofóbicos. 

ii. Discursos, ataques e observações que possam ser interpretados como 
ameaçadores, abusivos, ofensivos ou suscetíveis de suscitar ódio ou 
discriminação. 

iii. Imitações, comentários/sugestões ilegais ou comentários/sugestões que 
violam ou incentivam a violação de quaisquer leis ou a propriedade ou 
outro(s) direito(es) de qualquer/quaisquer terceiro(s). 

iv. Qualquer linguagem vulgar, profana, cruel, violenta ou hostil ou utilização 
de palavrões.  

v. Quaisquer comentários/sugestões que reflitam de forma desfavorável ou 
demonstrem desprezo, ou ridicularizem o Promotor ou qualquer uma das 
marcas do Promotor  

g. O Promotor reserva-se o direito de desqualificar Participantes se suspeitar que 
qualquer participação no Casting, ou qualquer atividade anterior do Participante é 
contrária aos comportamentos acima descritos. O Promotor goza de 
discricionariedade plena e exclusiva, e a sua determinação será definitiva. 

h. O Promotor reserva-se o direito de alterar, cancelar ou adiar o Casting 
#ColgateSmileon e os mercados participantes sem necessidade de aviso prévio.  

i. Qualquer participação pode ser considerada inválida se  
i. não for relevante para o Casting #ColgateSmileon 

ii. a publicação for considerada inadequada ou incompreensível pelo 
Promotor. 

j. Ao participarem no Casting #ColgateSmileon, os Participantes serão considerados 
como tendo aceite e ficarão vinculados pelos presentes Termos e Condições.  

k. As inscrições realizadas a partir de perfis comerciais, incluindo grupos comerciais, 
grupos de consumidores ou terceiros, não serão aceites. As inscrições incompletas 
ou ilegíveis que não satisfaçam, na íntegra, os requisitos dos presentes termos e 
condições serão desqualificadas e não serão contabilizadas.  

l. Caso se venha a demonstrar que um Participante utiliza um computador para 
contornar essa condição, através, por exemplo, do recurso a "script", "força bruta", 
disfarçando a sua identidade manipulando endereços de IP, usando identidades 
diferentes da sua ou quaisquer outros meios automatizados com o objetivo de 
aumentar o seu número de inscrições no Casting#ColgateSmileon em moldes não 
compatíveis com o espírito do Casting, as inscrições dessa pessoa não serão 
consideradas e qualquer posição de Embaixador da Marca Max White oferecida será 
anulada.  

m. O Promotor pode exigir que o vencedor faça prova da sua identidade e idade. A 
identificação considerada adequada para verificação é decidida pelo Promotor.  

n. O Promotor não é responsável por quaisquer inscrições enviadas com atraso, 
extraviadas ou incompletas, ou efeitos de hackers, falha de qualquer equipamento 



 
eletrónico, transmissões de computador e/ou conexões de rede, nem é responsável 
por quaisquer imprecisões nas informações ou qualquer erro técnico ou humano 
que possa ocorrer no processamento das inscrições. A prova de envio de uma 
inscrição não constitui prova da sua receção pelo Promotor.  

o. O Promotor, assim como quaisquer filiais, não são responsáveis por quaisquer erros 
que escapem ao controlo do Promotor. Na eventualidade do Casting 
#ColgateSmileon ficar comprometido por qualquer causa que escape ao controlo do 
Promotor (incluindo, nomeadamente, hackers e vírus) que, na opinião exclusiva do 
Promotor, corrompe ou prejudica a administração, segurança ou equidade do 
Casting #ColgateSmileon, o Promotor reserva-se o direito, mediante seu exclusivo 
critério, de modificar, suspender ou cessar total ou parcialmente o Casting 
#ColgateSmileon. 

p. O papel de um Embaixador da marca Max White não é transmissível e não pode ser 
substituído por pagamento de qualquer espécie.  

q. O Promotor recusa qualquer responsabilidade por qualquer dano, perda, 
responsabilidade, lesões, custos, despesas ou reivindicações sofridas pelos 
participantes decorrentes da sua participação no Casting ou da aceitação do prémio.  

r. A decisão do Promotor será definitiva e vinculativa, não cabendo qualquer recurso 
ou reclamação.  

 
5. Período da Promoção: O período de inscrição no Casting decorrerá entre 1 de Julho e 15 de 

Novembro de 2019 (o “Período da Promoção”). Quaisquer inscrições recebidas antes de 1 de 
Julho ou após 15 de Novembro não serão aceites. Sujeito à aprovação do Promotor e aos 
termos que este possa fixar numa base periódica, o Período da Promoção pode ser 
prorrogado ou reduzido mediante critério do Promotor sem necessidade de aviso prévio. 

 
6. Prémio e Seleção dos Embaixadores da Marca: 

a. Os embaixadores da marca serão selecionados num processo que se desenrolará em 
duas fases: 

i. Os painéis do núcleo regional da Colgate-Palmolive participantes analisarão 
todas as inscrições e selecionarão uma lista restrita de cinco participações 
por região participante (as "Participantes Finalistas Regionais") o mais tardar 
em 6 de dezembro de 2019. Os painéis incluirão representantes da Colgate-
Palmolive juntamente com um representante independente adicional. 

ii. Um segundo painel da Colgate-Palmolive na Sede Europeia da Colgate 
analisará então todas as Participações Finalistas Regionais #ColgateSmileon 
e selecionará cinco participações até 31 de janeiro de 2020 para se tornarem 
embaixadores da marca Max White (os "Embaixadores da Marca Max 
White", cada, um "Embaixador da Marca Max White"). O painel incluirá 
representantes da Colgate-Palmolive juntamente com um representante 
independente adicional. 

b. Os Embaixadores da Marca Max White serão notificados através do Instagram. Cada 
Embaixador da Marca Max White deve aceitar formalmente a nomeação por e-mail 
direto no prazo de 72 horas após ser notificado. Os Embaixadores da Marca Max 
White deverão assinar as autorizações de IP (propriedade intelectual) e os 
documentos necessários para permitir à Colgate Palmolive usar a sua 
fotografia/nome/vídeos/imagem para fins comerciais. Caso não o faça dentro de 72 
horas será desqualificado da posição de Embaixador da Marca Max White.  

c. Cada Embaixador da Marca Max White terá de estar disponível em data a definir 
(Primavera de 2020) para participar numa filmagem e entrevista em Paris, França, 
para que as suas histórias façam parte de uma campanha de comunicação social 
futura da Max White. A data exata da filmagem ainda necessita de ser confirmada. 



 
Se um Embaixador da Marca Max White não estiver disponível na data da(s) 
filmagem/filmagens, perderá a sua posição como Embaixador da Marca Max White. 
O Promotor selecionará então um Embaixador da Marca adicional das Participações 
Finalistas Regionais restantes. Os Embaixadores da Marca Max White devem ser 
portadores de um passaporte válido e possuir as autorizações necessárias para 
poder visitar o país de destino. A viagem não inclui despesas efetuadas no Hotel 
decorrentes de: minibar, serviço de quartos, lavandaria, chamadas telefónicas, 
compra de filmes, serviços extra como Spa, ligações à Internet, nem danos no hotel 
ou a terceiros. 
 

d. A fotografia e videografia dos Embaixadores da Marca Max White, tiradas como 
parte do dia de filmagem, serão usadas nos materiais promocionais da Colgate e nos 
canais sociais e no site da Colgate-Palmolive como parte de uma campanha de 
comunicação social futura da Max White para promover a marca Max White em 
2020 ("Atividade dos Embaixadores da Marca Max White"). O Promotor goza de 
discricionariedade plena e exclusiva para usar ou não a fotografia e videografia dos 
Embaixadores da Marca Max White nos materiais promocionais da Colgate e nos 
canais sociais e site da Colgate-Palmolive. 
 

e. O papel de um Embaixador da Marca Max White não é transmissível e não poder ser 
substituído por pagamento de qualquer espécie.  

f. Todas as Participações Finalistas Regionais (excluindo os Embaixadores da Marca 
Max White) receberão uma caixa oferta contendo a gama de produtos Max White 
pelo valor aproximado de 50 €. 

g. O participante vencedor autoriza expressamente o Organizador a comunicar, através 
da Internet e/ou através dos meios que reputar adequados, a imagem do vencedor, 
o nome completo e a cidade de residência. 
  

7. Proteção de Dados: Utilizaremos os seus dados pessoais para administrar a promoção e, de 
outra forma, gerir a nossa relação consigo. Leia a nossa Política de Privacidade 
https://www.colgatepalmolive.pt/legal-privacy-policy/privacy-policy para obter informações 
mais detalhadas, incluindo a forma como pode exercer os seus direitos individuais 
relacionados com os seus dados pessoais. 

 
a) O Promotor respeita a sua privacidade de acordo com as leis que protegem os dados 

pessoais, incluindo, sem limitação, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
da UE. Se fornecer dados pessoais ao Promotor relacionados com o presente Casting 
#ColgateSmileon, o Promotor só tratará esses dados no contexto do Casting 
#ColgateSmileon, para os respetivos fins de manutenção de registos e 
correlacionado com as atividades relativas ao mesmo.  

b) Todos os Participantes da Lista de Finalistas Regionais serão obrigados a fornecer o 
seguinte: nome completo, data de nascimento e comprovativo da idade, 
comprovativo de residência europeia, morada residencial, endereço de e-mail e 
número de contacto telefónico 

c) Os cinco Embaixadores finais da Marca Max White serão obrigados a fornecer o 
seguinte: nome completo, data de nascimento e comprovativo da idade, 
comprovativo de residência europeia, endereço residencial, endereço de e-mail, 
número de contacto telefónico e dados do passaporte para fins de reserva da 
viagem 

d) O Promotor e as suas filiais em todo o mundo podem utilizar e divulgar os seus 
dados pessoais para estes fins acordados. Com exceção das situações descritas 
acima, os seus dados serão mantidos confidenciais.  

https://www.colgatepalmolive.pt/legal-privacy-policy/privacy-policy


 
 
 

 
8. Disposições gerais:  

a. A Promoção não é de forma nenhuma patrocinada, aprovada,administrada ou 
associada ao Instagram. 

b.  Se qualquer parte ou a totalidade de qualquer cláusula dos presentes Termos e 
Condições for ilegal, inválida ou inexequível:  

i. Será lida na medida do necessário para garantir que não é ilegal, inválida ou 
inexequível, mas se isso não for possível;  

ii. Será retirada dos presentes Termos e Condições e as restantes disposições 
dos presentes Termos e Condições manter-se-ão em pleno vigor e eficácia.  


