
 

 

 
Passatempo Hertz & WRC Vodafone Rally Portugal 2022 

Condições de Participação 

A HR – Aluguer de Automóveis, S.A. com sede na Av. Severiano Falcão, 7 – 7A, 
2689-522 Prior Velho e NIF 500 225 613, promove um Passatempo para oferecer a 
um (1) vencedor, duas (2) credenciais VIP Carro no âmbito do evento WRC Vodafone 
Rally de Portugal 2022. O passatempo decorrerá entre os dias 6 e 15 de maio 2022, a 
partir da conta de Instagram Oficial da Hertz Portugal. 

O Passatempo rege-se pelo presente Regulamento. 

Condições particulares de participação no Passatempo Hertz & WRC Vodafone 
Rally Portugal 2022 

I – Regras de Participação 

1ª – Mecânica e Duração do Passatempo 

O Passatempo vai decorrer entre as 10H00 de 6 de maio e as 23H59 de 15 de maio 
2022, na conta de Instagram Oficial da Hertz Portugal. 

2ª – Participação 

O passatempo é constituído por um desafio, que será lançado no dia 6 de maio na 
conta de Instagram Oficial da Hertz Portugal. A participação não está vinculada a uma 
obrigação de compra. 

Só é considerada válida a primeira participação de cada utilizador com perfil válido no 
Instagram. Para participar, terá de seguir a conta de Instagram da Hertz Portugal, 
comentar o post alusivo ao passatempo com uma frase criativa que contenha os 
termos “WRC Vodafone Rally de Portugal” e “Campers” e identificar um amigo no seu 
comentário.  

Este passatempo destina-se a indivíduos residentes em Portugal, maiores de 25 anos. 

 

II – Vencedores, Prémios e Receção do Prémio 

3ª – Critério de seleção e Prémios 

O participante com a frase mais criativa será o vencedor. A participação vencedora 
será premiada com duas (2) credenciais VIP Carro, que dão acesso a: 

• Exponor (Exterior); 
• Parque VIP 20/05/2022; 

 



 

 
 
 
 
 
 

• Parque VIP 21/05/2022; 
• Parque VIP 22/05/2022; 
• Parque Cerimónia pódio Matosinhos.  

 
 
4ª – Anúncio do Vencedor, Contacto e Fornecimento de dados 

O vencedor será divulgado na conta de Instagram Oficial da Hertz Portugal até às 
18H00 do dia 16 de maio 2022 e, posteriormente, será contactado através de uma 
mensagem privada para que possa fornecer o endereço necessário para envio das 
duas (2) credenciais VIP Carro, caso não resida na zona de Lisboa. Caso resida na 
zona de Lisboa, poderá proceder ao levantamento das credenciais na loja Hertz Prior 
Velho, com morada na Avenida Severiano Falcão, Nº7 – 7A, 2689-522, Prior Velho.  

5ª – Utilização do Prémio 

O resultado da utilização do prémio será da inteira responsabilidade dos vencedores e 
a HR – Aluguer de Automóveis, S.A. não poderá ser responsabilizada por quaisquer 
danos monetários ou psicológicos resultantes do seu uso. 

 

III – Código de Conduta 

6ª: A HR – Aluguer de Automóveis, S.A. eliminará e denunciará, perante a entidade 
Instagram, todos os participantes que pratiquem atos ilícitos, nomeadamente: 

A. Mensagens, imagens e vídeos que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer 
outro tipo de discriminação ou preconceito de qualquer natureza. 

B. Mensagens, imagens e vídeos de carácter ofensivo, violento ou de teor sexual. 

C. Criação de rotinas ou sub-rotinas, por meios informáticos, que possam desvirtuar a 
real natureza do Passatempo. 

D. Difamação, injúrias, ameaças e/ou abuso do nome e/ou imagem dos utilizadores da 
página e/ ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade 
industrial. 

E. Utilização da página para propósitos políticos, religiosos ou comerciais. 

F. Publicação de mensagens repetidas e não construtivas. 

G. Distúrbios de ordem pública que englobem spamming, envio de cartas comerciais 
não solicitadas ou correntes por mensagens privadas ou públicas, apresentação de 
páginas ilegais, fooding, etc. 

 



 

 

 

 

IV – Confidencialidade e protecção de dados 

7ª: A HR – Aluguer de Automóveis, S.A. garante a confidencialidade dos dados 
pessoais de todos os participantes. Os dados recebidos serão processados de acordo 
com a legislação de proteção de dados em vigor e destinam-se exclusivamente à 
realização deste Passatempo. Os dados recolhidos serão transmitidos à agência 
SA365 - CLVR365 Agência de Comunicação, Lda., prestador de serviço responsável 
pela gestão das nossas redes sociais, o qual apenas está autorizado a processá-los 
para este efeito e de acordo com a presente cláusula. 

8ª: Após atingir a finalidade para a qual foram recolhidos, os dados pessoais serão 
eliminados no prazo máximo de 3 (três) meses após o término do Passatempo. 

9ª: Como titular dos dados, o participante terá o direito de solicitar informações a título 
gratuito sobre os dados pessoais armazenados, que lhe digam respeito, nos termos do 
art.15.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante RGPD). 
Encontrando-se reunidos os requisitos legais, o participante tem direito à retificação, 
direito ao apagamento, direito à limitação do tratamento e à portabilidade dos seus 
dados pessoais. 

10ª: Nos casos mencionados anteriormente e em caso de questões ou reclamações 
relacionadas com os seus dados pessoais, o participante poderá dirigir-se ao 
Responsável pela Proteção de Dados através do e-mail dpo@hipogest.pt ou por carta 
para o endereço: Av. Severiano Falcão, 7 – 7A 2689-522 Prior Velho. 

11ª: A HR – Aluguer de Automóveis, S.A, mediante declaração de consentimento 
disponibilizada para o efeito, irá divulgar o nome dos participantes premiados, que 
aceitem receber o prémio, para quaisquer fins de informação e divulgação do presente 
Passatempo, através da rede social Instagram, sem que isso lhes dê direito a qualquer 
compensação. 

 

IV – Considerações Finais 

12ª: Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem 
através de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo da presente ação serão 
consideradas ilegais, reservando à HR – Aluguer de Automóveis, S.A. o direito de 
anular e/ou excluir os correspondentes participantes. 

13ª: A HR – Aluguer de Automóveis, S.A. reserva-se ao direito de terminar, alterar, 
encurtar, atrasar ou prolongar este Passatempo a qualquer momento, no caso de 
ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta ou algum facto externo, fora do controlo 
da organização, que afete o bom funcionamento do mesmo. Nestas circunstâncias, os 
participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação. 

 



 

 

 

 

14ª: A participação no Passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos 
e condições previstos no presente Regulamento. 

15ª: A HR – Aluguer de Automóveis, S.A. reserva-se o direito de eliminar definitiva e 
irrevogavelmente qualquer participante que esteja de alguma forma a violar o presente 
Regulamento. 

16ª: Os participantes não poderão ser colaboradores ou familiares de colaboradores 
da HR – Aluguer de Automóveis, S.A. Os participantes não poderão utilizar os nomes 
das empresas do grupo HR – Aluguer de Automóveis, S.A., do Passatempo e dos 
demais produtos e afiliados da Hertz Portugal, nem a sua condição de participante de 
modo algum. 

A HR – Aluguer de Automóveis, S.A. poderá cancelar o Passatempo ou modificar este 
Regulamento sem aviso prévio. 

Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela HR – Aluguer de 
Automóveis, S.A. e das suas decisões não caberá recurso. 

 

Este Passatempo reger-se-á pela legislação Portuguesa aplicável. 

Lisboa, 6 de maio 2022 


