
Regulamento – Passatempo Wocadi  

1. Enquadramento geral  

1.1. O Passatempo “Siga o seu coração” (doravante “Passatempo”) é promovido pela 
Wocadi, Lda., (doravante “Wocadi”) e tem como objetivo a dinamização da página 
de Facebook. 

1.2. A participação no Passatempo implica a aceitação dos termos e condições de 
participação, previstas no presente Regulamento.  

1.3. O passatempo consiste em:  

- Envio de uma frase sobre a prevenção das Doenças Cardiovasculares em épocas 
festivas.  

- Serão apuradas 2 frases vencedoras: 

- Uma através de votação dos seguidores da página da Wocadi, sendo considerado o 
nº de reações obtidas no comentário com a frase proposta; 

- Outra através de votação do júri.  

2. Condições Gerais 

2.1. Exoneração completa do Facebook por cada inscrição ou participante. 

2.2. Este passatempo não é de forma alguma patrocinado, apoiado, administrado ou 
associado ao Facebook. 

2.3. O passatempo só será considerado válido a partir do envio de 10 frases.  

3. Regras de participação  

3.1. O passatempo é aberto aos residentes de Portugal Continental, Região Autónoma 
da Madeira e Região Autónoma dos Açores, desde que maiores de 18 anos de idade.  

3.2. Ficam excluídos do presente Passatempo os colaboradores da empresa, 
familiares diretos em 1º grau e membros do júri. 

3.3. Os participantes devem comentar o post do passatempo com uma frase, em 
forma de comentário na publicação relativa ao passatempo. 

3.4. Não são admitidas participações via mensagens privadas de Facebook; via 
Facebook Stories; em comentários a outras publicações da respetiva página; nem no 
Facebook, nem publicações feitas diretamente na cronologia ou na página do 
Instagram, assim como em quaisquer outros meios que não a publicação oficial 
relativa ao passatempo.  

3.5. O concorrente só poderá participar uma única vez no passatempo. Caso o 
concorrente participe mais do que uma vez, mesmo que seja com várias frases 
diferentes no post do passatempo, será apenas considerada a primeira frase 
publicada.  

3.6. O participante declara expressamente ser autor da frase submetida. 



3.7. As duas frases premiadas serão publicadas num novo post no Facebook oficial da 
Wocadi, a comunicar os vencedores, concedendo autorização para tal.  

3.8. Ao submeter a frase ao passatempo, o participante concorda automaticamente 
com todas as condições descritas no regulamento.  

3.9. Ao submeter a frase ao passatempo, o participante concorda e autoriza a 
recolha, tratamento e uso da mesma, por parte da Wocadi, Lda.  

4. Duração do Passatempo  

4.1. Inicia-se às 17h00 do dia 19 de dezembro de 2022 e terminará às 17h00 do dia 16 
de janeiro de 2023.  

5. Frase 

5.1. A frase deverá versar sobre o tema proposto.  

5.2. Frases com teor obsceno, ofensivo e que possam ferir suscetibilidades, serão 
desclassificadas e removidas.  

5.3. Qualquer frase que não respeite alguma das condições deste regulamento será 
automaticamente desclassificada. 

6.Prémio 

6.1. Os dois vencedores irão receber um medidor de colesterol, que pode ser 
utilizado para autocontrolo e/ou uso profissional.  

6.2. Os seguidores da página oficial de Facebook da Wocadi irão ditar a frase mais 
votada através de reações/interações. Posteriormente as frases serão avaliadas pelo 
júri que selecionará a 2ª vencedora. As frases vencedoras serão divulgadas na 
publicação para o efeito até ao dia 27 de janeiro de 2023.  

6.3. Os comentários às frases partilhadas, não serão contabilizados como interações/
reações.  

6.4. Os participantes premiados serão notificados por mensagem privada no Facebook 
e informados sobre a hora, dia e o local da entrega dos prémios.  

6.5. A resposta dos participantes premiados à notificação por mensagem privada por 
parte do Facebook oficial da “Wocadi”, terá a data-limite de 28 de fevereiro de 
2023.  

6.6. A ausência de resposta até à data-limite determina a perda do prémio e será 
escolhido um novo premiado que tenha mais reações/interações à sua frase, para 
além dos que já foram premiados.  

6.7. O direito aos prémios é pessoal e intransmissível, não podendo ser convertido 
em dinheiro.  

6.8. Os prémios deverão ser recolhidos/ reclamados até dia 31 de março de 2023.  

6.9. Em caso de ocorrência de qualquer situação imprevista, a Wocadi, Lda., reserva-
se ao direito de substituir os prémios indicados por outros que, no seu exclusivo 
entender, considere equivalentes. 



6.10. Na entrega dos prémios será necessário o preenchimento e assinatura da 
declaração de levantamento dos mesmos. Os contemplados deverão fazer-se 
acompanhar do código enviado por mensagem privada. 

7.Tratamento dos dados pessoais dos participantes 

7.1. Os dados pessoais fornecidos pelos vencedores serão tratados pela Wocadi para 
processar a participação daqueles neste passatempo. Esse tratamento é necessário 
para que a Wocadi possa cumprir com o regulamento e entrega do prémio nos termos 
deste regulamento. 

7.2. É com base no consentimento dos vencedores que a Wocadi fará o tratamento de 
dados para as referidas comunicações e os vencedores podem retirar esse 
consentimento a todo o tempo, através do email: EncarregadoRGPD@wocadi.pt ou 
através do envio desse mesmo pedido para Edifício Hiese, Gabinete 1.2, Vale do 
Espinhal, 3230-343 Penela, identificando sempre no assunto o nome do passatempo. 

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

7.4. Os vencedores têm ainda o direito de solicitar, por carta dirigida à Wocadi, o 
acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou 
eliminação e a limitação do tratamento, nos termos da lei; pode ainda, pela mesma 
forma, opor-se ao tratamento ou pedir a portabilidade dos seus dados pessoais, 
também nos termos da lei. 

7.5. O vencedor tem também o direito de apresentar uma reclamação junto da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

8. Júri  

Anabela Fernandes – CEO da Wocadi, Lda.  

António Alves – Co-Founder e Diretor Geral da Wocadi, Lda.  

Teresa Maduro – Financial Assistant da Wocadi, Lda.  

Rúben Gonçalves – Business Developer da Wocadi, Lda.  

Penela, 16 de dezembro de 2022.  

Wocadi, Lda.  

Edifício Hiese, Gabinete 1.2, Vale do Espinhal, 3230-343 Penela.  

Telefone: 239 091 713 


