REGULAMENTO DO CONCURSO

“MOBILIDADE COM TRANQUILIDADE”

1. ENQUADRAMENTO
O concurso “Mobilidade com Tranquilidade” é uma das ações que a Tranquilidade está a
promover durante a Semana Europeia da Mobilidade dedicada à sustentabilidade.
Para participar basta tirar uma fotografia original e criativa com uma bicicleta e publicar no
seu instagram, usando na descrição do post o hashtag #mobilidadecomtranquilidade, entre
16 e 22 de setembro.
Os Vencedores irão receber um SEGURO DE BICICLETA, durante um ano, para assim
poderem desfrutar das suas viagens em segurança e com tranquilidade.

2. DURAÇÃO
De 16 a 22 de setembro de 2020

3. DESTINATÁRIOS
O concurso destina-se a todas as pessoas singulares, residentes em Portugal, com idade
igual ou superior a 18 (dezoito) anos e que autorizem a divulgação por parte da
Seguradoras Unidas S.A. do seu perfil de Instagram e das fotografias a concurso, no âmbito
do concurso “Mobilidade com Tranquilidade”, na página de Instagram
mobilidade.tranquilidade criada para o efeito.
Estão excluídos do concurso os administradores, empregados e mediadores das empresas
que o promovem - Seguradoras Unidas, S.A, Generali Companhia de Seguros S.A. e
Generali Vida Companhia de Seguros, S.A. - e seus familiares diretos.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
• Publicação no seu Instagram de fotografia do participante com a sua bicicleta e com
identificação da hashtag #mobilidadecomtranquilidade.
• Cada participante pode publicar uma ou mais fotografias, mas apenas uma fotografia por
participante pode ser selecionada como vencedora.

• As fotografias devem ser publicadas no feed do respetivo perfil de Instagram do
participante, devendo ser utilizada a hashtag #mobilidadecomtranquilidade.
• O perfil dos participantes deve ser público ou devem assegurar que a publicação é visível
publicamente durante o período de duração do concurso e apuramento dos vencedores, ou
seja, de 16 a 30 de setembro.
• No caso de ser um dos vencedores, o participante deve aceitar que a fotografia
selecionada seja divulgada publicamente na página de Instagram mobilidade.tranquilidade,
mediante o preenchimento do formulário de consentimento para tratamento de dados
pessoais, para autorização de uso da sua fotografia e/ou imagem (Anexo I).
• No caso deste formulário não ser totalmente preenchido e entregue até ao dia 28 de
setembro, a sua participação não será considerada válida e o respetivo prémio será
atribuído a outro participante.

5. MOTIVOS DE NÃO ADMISSÃO DE FOTOGRAFIAS A CONCURSO
Não serão admitidas quaisquer fotografias que:
• Tenham cariz sexual, obsceno e que de alguma forma infrinjam direitos de privacidade ou
intimidade de qualquer indivíduo;
• Incitem à violência, à intolerância, à xenofobia, ao racismo ou a qualquer outra forma de
discriminação ou prática de crimes;
• Consistam em infrações aos direitos de confidencialidade, de propriedade intelectual ou
industrial;
• Tenham fins contrários à lei, que causem um prejuízo para terceiros, ou que de qualquer
forma lesem a honra, dignidade, imagem, intimidade, crenças religiosas ou qualquer outro
direito legalmente reconhecido de terceiros;
• Representem situações em que a integridade física dos intervenientes é posta em causa;
• O incumprimento destas regras pode implicar o impedimento de participação em futuros
eventos similares promovidos em nome das marcas pertencentes à Seguradoras Unidas,
S.A., podendo ainda ser aplicadas sanções previstas na Lei Portuguesa em matéria de
responsabilidade civil e penal;
• Os dados recolhidos para efeitos deste Concurso poderão ser disponibilizados para o
apuramento de responsabilidade civil e criminal, mediante mandado emitido pela autoridade
judiciária competente;
• A Seguradoras Unidas, S. A., enquanto detentora da marca Tranquilidade, reserva-se ao
direito de recusar a publicação de quaisquer fotografias consideradas inapropriadas,
procedendo à sua imediata eliminação.

6. SELEÇÃO DOS VENCEDORES
As fotografias são avaliadas por um júri interno, definido pela Tranquilidade, e selecionadas
as 10 melhores de acordo com os seguintes critérios:
• Qualidade, originalidade e criatividade;
• Seleção de apenas uma fotografia por pessoa;
• Fotografias publicadas entre 16 e 22 de setembro, ou seja, durante a Semana Europeia da
Mobilidade.

7. PRÉMIOS
O prémio a atribuir a cada vencedor é o Seguro de Bicicleta Tranquilidade, válido por um
ano. No final do período de oferta, os vencedores poderão renovar o seguro se assim o
quiserem.

8. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
Os vencedores serão contactados por mensagem direta via Instagram da página
mobilidade.tranquilidade até ao dia 24 de setembro.
Os vencedores e respetivas fotografias serão divulgados no dia 30 de setembro na página
de Instagram mobilidade.tranquilidade bem como na página de Linkedin da Tranquilidade.
Os vencedores devem preencher e enviar o formulário de consentimento para tratamento de
dados pessoais, para autorização de uso da sua fotografia e/ou imagem, totalmente
preenchido e assinado (Anexo I) até ao dia 28 de setembro.

9. ENTREGA DOS PRÉMIOS
Os prémios devem ser reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de
divulgação.
Os vencedores devem responder à mensagem privada enviada através da página de
Instagram mobilidade.tranquilidade.
Os prémios não podem ser trocados por outros de igual valor e não podem ser transmitidos
a terceiros. No caso de não serem reclamados pelos vencedores, no prazo devido, os
prémios serão dados sem efeito.

10. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Para mais informações sobre o modo como iremos tratar os seus dados, consulte a nossa
Política de Privacidade disponível aqui.

Lisboa, 15 de setembro de 2020

Anexo I
Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais e Autorização de Uso de Imagem

O concurso “mobilidade com tranquilidade” é uma das ações que a Tranquilidade (marca
registada da Seguradoras Unidas, S.A) está a promover durante a Semana Europeia da
Mobilidade dedicada à sustentabilidade.

As fotografias devem ser publicadas no feed do respetivo perfil de Instagram, devendo ser
utilizada a hashtag #mobilidadecomtranquilidade, sendo que, todas as fotografias
identificadas com a hashtag #mobilidadecomtranquilidade poderão ser divulgadas na página
Instagram mobilidade.tranquilidade.

Para mais informações sobre o modo como iremos tratar os seus dados, consulte a nossa
Política de Privacidade disponível aqui.

Nos termos da legislação aplicável, precisamos do seu consentimento para proceder à
utilização da sua fotografia e/ou imagem. Note que poderá retirar o seu consentimento a
qualquer momento, bastando, para o efeito, enviar uma comunicação escrita.
No entanto, gostaríamos de chamar a sua atenção para o facto de a revogação não afetar
os tratamentos realizados enquanto o referido consentimento estava em vigor.

CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E AUTORIZAÇÃO DE
USO DE IMAGEM

Eu, _____________________________ (nome da pessoa na foto), titular do B.I./C.C
_______________, autorizo a Seguradoras Unidas S.A. (seguidamente denominada
“Tranquilidade”) a:

i.

Usar, divulgar e reproduzir através de edições, publicações, catálogos,
exposições, cartazes, meios gráficos promocionais e outras iniciativas,
nomeadamente através da Internet pela Tranquilidade decorrentes da ação
“mobilidade com tranquilidade”, renunciando desde já a quaisquer direitos ou
compensação que desta utilização possa eventualmente resultar;

ii.

Em particular (mas não exclusivamente), a publicar a Imagem em publicações
corporativas (materiais impressos, posters, sites intranet), bem como através dos
websites e/ou Redes Sociais (e.g. Facebook, Twitter, Youtube e Instagram) da
Tranquilidade;

iii.

Conceder e/ou atribuir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos sobre a
Imagem, livre de encargos e/ou qualquer pagamento.

Além disso, reconheço em diante e concordo que:
1) A imagem é oferecida gratuitamente, de livre e espontânea vontade pelo que recusa
qualquer pagamento / indemnização, e/ou reembolso de despesas. Na medida em que tal
seja permitido por Lei, prescindo de quaisquer possíveis direitos de autor ou quaisquer
outros direitos de propriedade intelectual relevantes à Imagem na medida em que estes
serão em diante atribuídos à Tranquilidade, e em quaisquer encargos. Não existirão
reivindicações à Tranquilidade, sejam quais forem os motivos ou base em relação aos
direitos de Imagem em diante concedidos, renuncio irrevogavelmente a qualquer pedido ou
reivindicação a eles respeitantes;
2) Sou inteiramente responsável em relação à Imagem, desvinculando a Tranquilidade, de
qualquer responsabilidade direta e/ou indireta, na medida em que tal seja permitido.
Declaro que li e compreendi as condições acima descritas.
Assinatura da pessoa fotografada:
____________________________________________
Local e data: ______________, ___ de _________________ de ______

