
SORTEIO #PortugalGiottoMySkinChallenge 2019 

 
1. Objectivo da promoção 

A Fila Iberia, SL (adiante designada como EMPRESA) com domicílio fiscal 

em Av. dels Rabassaires, 28, 3ºB, C.P.: 08100 – Mollet del Vallès Barcelona 

- Espanha – com o número fiscal de Espanha CIF B66875329, organiza um 

sorteio denominado “SORTEIO #PortugalGiottoMySkinChallenge (adiante 

designado como sorteio) com a finalidade de fidelizar e incrementar a sua 

comunidade de fãs. 

A promoção terá vigência das 00:00 de 1 Julho de 2019 até às 23:59 de 15 

de Setembro de 2019. 

 

2. Desvinculação do Instagram 

O Instagram não patrocina, avalia e nem sequer administra de nenhum 

modo esta promoção, nem sequer está associado. O utilizador desvincula-

se do Instagram e é consciente de que está a proporcionar a sua 

informação à EMPRESA e não ao Instagram. A informação que 

proporcione apenas será utilizada para tratar da participação do 

concursante e para comunicar no caso de resultar vencedor. A promoção 

desenvolve-se em todo o território nacional (Portugal). A data do início do 

sorteio será no dia 1 Julho de 2019 pelas 00:00 até 15 de Setembro às 

23:59. 

 

3. Requisitos para participar 

Podem participar no SORTEIO todas as pessoas físicas que tenham 14 ou 

mais anos de idade, com residência legal em Portugal e que sejam 

seguidoras do perfil oficial do Instagram da EMPRESA (@giotto_portugal), 

contando sempre com um perfil de utilizador real e público no Instagram.  

Não podem participar menos de 14 anos, Se o vencedor não reunir as 

condições estabelecidas perderá o direito ao prémio e procedemos à 

entrega para a seguinte pessoa que reúna todas as condições de 

participação válidas de entre os suplentes designados.  

Para poder participar o utilizador deverá realizar os seguintes passos: 

 

a) Desenhar um auto-retrato com os lápis de cor tons de pele Giotto 

Stilnovo Skin Tones 

b) Fazer uma foto onde apareçam os 2 elementos: o auto-retrato e a caixa 



dos lápis de cor tons de pele Giotto Stilnovo Skin Tones. 

c) Publicar a foto no seu perfil do instagram de forma pública, escrever na 

descrição da publicação  #PortugalGiottoMySkinChallenge 

 

Entre todos os participantes que cumpram estes requisitos estabelecidos, 

no dia 16 de setembro de 2019, realizamos o sorteio de 10 caixas com 50 

lápis de cor Giotto Stilnovo para 10 vencedores distintos. 

A comunicação irá ser no dia 16 de Setembro de 2019. Para obtermos os 

10 vencedores será utilizada a plataforma online Random.org.   

A plataforma funciona com um algoritmo que permite gerir e resolver 

qualquer conflito que possa ter lugar durante a realização do sorteio.   

4. Cada vencedor irá receber um prémio GIOTTO que corresponde ao 

seguinte conteúdo: 1 caixa com 50 lápis de cor Giotto Stilnovo  

O prémio será entregue dentro do prazo máximo de 4 semanas na direção 

que nos indicar dentro do território nacional (Portugal). 

 

5. Comunicação aos vencedores 

A partir do dia 16 de Setembro de 2019 procedemos à publicação dos 

vencedores no perfil do Instagram da EMPRESA (@giotto_portugal), 

cumprindo estritamente as normas do Instagram. 

 

Se seguida a EMPRESA contactará directamente com o vencedor do 

SORTEIO para que possa facultar os seus dados de envio. Se não 

conseguirmos contactar com o vencedor num prazo máximo de 7 dias 

desde a primeira tentativa ou este renuncie o prémio, o PRÉMIO fica 

anulado. O vencedor irá receber o prémio na morada que nos indicar 

dentro do território nacional. A EMPRESA renuncia qualquer 

responsabilidade no caso de existir algum erro nos dados facilitados que 

impeçam a sua identificação. Igualmente não se responsabilizam por 

possíveis perdas, deteriorações, roubos ou qualquer outra circunstância 

imputável aos correios que possam afetar o envio. A EMPRESA reserva-se 

ao direito de efectuar mudanças que resultem na boa finalização da 

Promoção quando ocorra justa causa ou por motivos de força maior que 

impeçam de levar a término da forma que se declara nas presentes bases 

legais. 

 

6. Protecção de dados 



Para os efeitos previstos no Regulamento EU 2016/679, estabelece-se que 

a aceitação do prémio pelos vencedores implica a expressa autorização da 

EMPRESA utilizar o seu nome e apelido, em qualquer actividade pública ou 

de difusão relacionada com a presente promoção, sem que tenha direito a 

remuneração ou obtenção de benefícios diferente da entrega do prémio. 

A negação implica a renúncia automática ao prémio. Os dados facultados 

pelos participantes são tratados confidencialmente e compilados num 

ficheiro automatizado de dados de caracter pessoal, sendo a EMPRESA 

titular e responsável pelo dito ficheiro, com domicilio em Av. dels 

Rabassaires, 28, 3ºB, C.P.: 08100 – Mollet del Vallès Barcelona – Espanha, 

cuja finalidade será a gestão da presente promoção. A EMPRESA garante o 

cumprimento na íntegra do Regulamento EU 2016/679 no tratamento de 

dados pessoais recolhidos na presente promoção, em especial no que se 

refere à atenção do exercício dos direitos de informação, acesso, 

rectificação, oposição e cancelamento dos dados dos participantes.  

Aos interessados, podem exercer os seus direitos de acesso, rectificação, 

oposição e cancelamento enviado um pedido através do correio eletrónico 

lopd@filaiberia.com . 

mailto:lopd@filaiberia.com

