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Serra Mostra Challenge 2022 
 

Neste documento pode consultar as seguintes condições e informações relativas à sua participação 
no Serra Mostra Challenge 2022:  

 

I. Termos e Condições do Serra Mostra Challenge 2022 Error! Bookmark not defined. 

II. Informação relativa ao tratamento de dados pessoais .............................. 5 

 

I. Termos e Condições do Serra Mostra Challenge 2022 
 

 

1. A Serra Shopping – Centro Comercial, S.A., com sede na Avenida Europa, Lote 1, freguesia da 

Covilhã e Canhoso, concelho da Covilhã, com capital social de € 50.000,00, matriculada na 

Conservatória do Registo Predial/Comercial da Covilhã sob o número único de matrícula e de pessoa 

coletiva 505302101, lançará a iniciativa “Serra Mostra Challenge 2022”, que consiste na realização 

de 7 (sete) provas: corridas ou caminhadas, sem fins competitivos, compostas por edições 

presenciais ou virtuais, organizadas com o apoio do PPC – Penta Clube da Covilhã. 

 

2. Provas | Distância | Datas | Hora | Local: 

 
2.1. Edição Presencial: serão realizadas duas provas compostas por 7 (sete) edições:  

   - caminhadas com aproximadamente 7 a 8 Km de distância;  

   - corridas com aproximadamente 10 ou 11 Km de distância. 

 

2.1.1.  As caminhadas terão início às 21h00 e as corridas às 21h20, nas datas seguintes: 

• 13 de abril de 2022 

• 04 de maio de 2022 

• 08 de junho de 2022 

• 13 de julho de 2022 

• 23 de setembro de 2022 

• 28 de outubro de 2022 

• 23 de novembro de 2022. 

 

2.1.2. O local de partida e de chegada é o piso -3 (menos três) do Serra Shopping. 

2.1.3. Os participantes terão que comparecer no local da partida até às 20h30. 
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2.2. Edição Virtual: serão realizadas duas provas compostas por 7 (sete) edições:  

- caminhadas de aproximadamente 4 a 10 Km de distância;  

- corridas de aproximadamente 5 a 21 Km de distância. 

 

2.2.1. As provas deverão realizar-se nos períodos mencionados infra: 

• Serra Mostra Challenge Virtual I: 13 a 17 de abril de 2022 

• Serra Mostra Challenge Virtual II: 02 a 08 de maio de 2022 

• Serra Mostra Challenge Virtual III: 06 a 12 de junho de 2022 

• Serra Mostra Challenge Virtual IV: 11 a 17 de julho de 2022 

• Serra Mostra Challenge Virtual V: 19 a 25 de setembro de 2022 

• Serra Mostra Challenge Virtual VI: 24 a 30 de outubro de 2022 

• Serra Mostra Challenge Virtual VII: 21 a 27 de novembro de 2022. 

3. Inscrições: 

 
3.1. Edição Presencial:  

3.1.1. Corrida presencial: apenas é admitida a participação de pessoas com idade igual ou 

superior a 18 anos, efetuados até à data da prova. 

3.1.2. As inscrições destinadas à participação das caminhadas ou corridas respeitantes às 

edições presenciais são gratuitas e serão realizadas no local e na data da respetiva 

partida. 

3.1.3. A inscrição na corrida/caminhada é pessoal e intransmissível. 

 

3.2. Edição Virtual: 

3.2.1. Para a realização do “Serra Mostra Challenge Virtual”, os participantes deverão efetuar 

a sua inscrição na página www.serrashopping.com/serra-mostra-challenge/, indicar 

o seu nome, o endereço de correio eletrónico e submeter o comprovativo (em formato 

PDF) da sua participação onde conste a data, a distância percorrida e o tempo. 

3.2.2. O comprovativo de participação, em cada edição, deverá ser submetido até 72h00 

(setenta e duas horas) após o último dia dessa edição virtual. 

3.2.3. A inscrição na corrida/caminhada é gratuita, pessoal e intransmissível. 

 

4. Percursos: 

 

A organização compromete-se a escolher sempre as melhores vias possíveis, de modo a não colocar 

em risco os participantes, não se responsabilizando, todavia, pelas condições do piso ou pelos 

defeitos/obstáculos apresentados nos trajetos das provas. 
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5. Seguro: 

 

5.1. Os participantes ao procederem à sua inscrição de participação presencial no “Serra Mostra 

Challenge 2022”, no local da partida, beneficiarão de um seguro de cobertura de acidentes 

pessoais que ocorram durante a iniciativa, de acordo com o regime jurídico de seguros desportivos 

obrigatórios - Decreto-Lei nº 10/2009.  

5.2. Este seguro tem uma franquia de €50 (cinquenta euros), da responsabilidade do sinistrado. 

5.3. Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias para o desempenho do “Serra 

Mostra Challenge 2022”, assumindo após a inscrição que se sentem física e psicologicamente 

aptos para o esforço inerente à prova em que irão participar. 

5.4. A Serra Shopping – Centro Comercial, S.A. não se responsabiliza por situações que não estejam 

abrangidas por este seguro. 

5.5. Os participantes inscritos na Edição Virtual não se encontram abrangidos pelo seguro da prova. 

 

6. Apoio: 

 
A Serra Shopping – Centro Comercial, S.A. apoiará em cada edição do “Serra Mostra Challenge 2022” 

uma Instituição/Associação da Comunidade Local, mediante a cedência de um espaço no Centro 

Comercial Serra Shopping, destinado à divulgação ao público da atividade desenvolvida pela respetiva 

Instituição/Associação da Comunidade Local. 

 

7. Edição Virtual – Atribuição de Diploma Eletrónico de Participação: 

 

7.1. Após a validação da inscrição do participante em determinada edição do “Serra Mostra Challenge 

Virtual 2022”, a Serra Shopping – Centro Comercial, S.A. enviará uma mensagem de correio 

eletrónico para o endereço de e-mail indicado para o efeito pelo participante, na qual constará um 

link onde o participante poderá obter o seu Diploma Eletrónico de Participação na respetiva edição.  

7.2. Para efeitos da obtenção do Diploma Eletrónico de Participação não existe obrigatoriedade de o 

participante realizar todas as edições. 

 

8. A Serra Shopping – Centro Comercial, S.A. garante a segurança e confidencialidade dos dados pessoais 

fornecidos no âmbito do “Serra Mostra Challenge 2022” e procederá ao seu apagamento 30 (trinta) dias 

após o termo da iniciativa. 

 

9. O participante na iniciativa reconhece que o tratamento dos seus dados pessoais pela Serra Shopping – 

Centro Comercial, S.A. – enquanto responsável pelo tratamento – no âmbito, contexto e para a realização 

das finalidades informadas no respetivo dever de informação se funda na execução de um contrato 

celebrado pela Serra Shopping – Centro Comercial, S.A. com o titular dos dados pessoais, para efeitos 

da execução da presente iniciativa e declara ter recebido a informação que lhe é devida pela Serra 

Shopping – Centro Comercial, S.A. para cumprimento do artigo 13º do Regulamento Geral sobre a 
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Proteção de Dados (Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril de 2016, tal como consta da Parte III 

(ver p. 5, abaixo). 

 

10. Aceitação: 

 

10.1.  A participação no “Serra Mostra Challenge 2022” implica a aceitação integral dos presentes 

Termos e Condições pelos participantes. 

10.2.  Os participantes deverão cumprir as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde e pela 

organização em todos os momentos da iniciativa. 

10.3.  A Serra Shopping – Centro Comercial, S.A. poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar 

os prazos ou ainda limitar o número de inscrições na iniciativa em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem aviso prévio.  

10.4.  Com a inscrição, todos os participantes declaram automaticamente estarem de acordo com o 

seguinte termo de responsabilidade: 

a) Li e estou de acordo com os presentes Termos e Condições do “Serra Mostra Challenge 

2022”, disponíveis para consulta no local da partida das edições presenciais e na página 

www.serrashopping.com/serra-mostra-challenge/. 

b) Estou perfeitamente ciente do meu estado de saúde e declaro estar física e psicologicamente 

capacitado para participar no “Serra Mostra Challenge 2022”; 

c) Assumo o compromisso de me abster de participar no “Serra Mostra Challenge 2022” na 

eventualidade das minhas condições de saúde se alterarem após a inscrição; 

d) Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor. 

 

11. Para esclarecimento de qualquer dúvida, os participantes deverão entrar em contacto, de 2ª a 6ª feira 

das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 com: 

- Serra Shopping: 275 109 920 

- Penta Clube da Covilhã: 964 531 373.  

 

12. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Serra Shopping – Centro Comercial, 

S.A.  

 

Covilhã, 13 (treze) de abril de 2022.  
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II. Informação relativa ao tratamento de dados pessoais 
 

Serra Shopping - Centro Comercial, S.A., adiante melhor identificada, na qualidade de responsável 

pelo tratamento, faculta para os efeitos previstos no RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados; Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016) e na demais legislação de proteção de 

dados que seja aplicável, face à recolha de dados pessoais junto do titular dos dados, as seguintes 

informações: 

 

1. Identidade e contactos do 

responsável pelo tratamento 

Serra Shopping - Centro Comercial, S.A. 

Sede: Avenida Europa, Lote 1 | 6200-546 Covilhã 

Capital social: 50.000€ 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da 

Covilhã sob o número único de matrícula e de pessoa 

coletiva 505302101 

Contacto para o exercício de direitos: 

dataprotection@serrashopping.com 

 

2. Contactos do encarregado da 

proteção de dados 

O responsável pelo tratamento não designou 

encarregado da proteção de dados. 

3. Finalidade(s) do tratamento 

 do tratamento 

  

- Inscrição, Participação e Gestão da Participação na 

iniciativa “Serra Mostra Challenge 2022”, que terá 

lugar entre os dias 13 (treze) de abril de 2022 e 27 

(vinte e sete) de novembro de 2022, mediante a 

inscrição na edição virtual que se encontra disponível 

no website do Centro Comercial Serra Shopping ou 

inscrição na edição presencial que decorrerá no local 

da partida sito no Serra Shopping; 

- Envio por e-mail do link que permitirá ao 

participante aceder ao diploma eletrónico de 

participação na edição virtual do “Serra Mostra 

Challenge 2022”; 

 

mailto:dataprotection@serrashopping.com
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- Resposta a eventuais reclamações referentes à 

iniciativa “Serra Mostra Challenge 2022”. 

4. Fundamento jurídico para o 

tratamento 

- Execução de um contrato no qual o titular dos dados 

pessoais é parte.  

5. Destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados pessoais 

- Sierra Portugal, S.A. gestora do Centro Comercial 

Serra Shopping, na qualidade de subcontratante; 

- PServers Consulting, Unipessoal Lda., prestadora de 

serviços de alojamento e administração de sistemas, 

na qualidade de subcontratante; 

- PPC – Penta Clube da Covilhã, entidade responsável 

pela receção das inscrições na edição presencial, na 

qualidade de subcontratante; 

- Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., para a qual 

serão transferidos os dados pessoais dos 

participantes na edição presencial para efeitos do 

eventual necessidade de acionamento do contrato de 

seguro de cobertura de acidentes pessoais  

6. Transferência dos dados pessoais 

para país terceiro/organização 

internacional  

Não aplicável  

7. Prazo de conservação dos dados 

pessoais 

30 (trinta) dias após o termo do “Serra Mostra 

Challenge 2022”. 

8. A existência de decisões 

automatizadas, incluindo a definição 

de perfis 

Não aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações adicionais: 
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A – Direitos do titular de dados 

• O titular dos dados pessoais pode exercer face ao responsável pelo tratamento e mediante a 

verificação das condições legalmente previstas, os seguintes direitos relativamente aos dados 

pessoais que lhe digam respeito: 

Direito de acesso, 

Direito de retificação,  

Direito ao apagamento (direito a ser esquecido), 

Direito à limitação do tratamento, 

Direito de se opor ao tratamento, 

Direito de portabilidade. 

 

• O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação a uma autoridade 

de controlo. A autoridade de controlo em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de 

Dados (CNPD), com sede na Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa; e-mail: geral@cnpd.pt. 

 

B – Comunicação de dados: A comunicação de dados pessoais neste âmbito constitui uma obrigação 

contratual e se o titular dos dados optar por não os fornecer o contrato não poderá ser celebrado 

pelo que não poderá participar na iniciativa “Serra Mostra Challenge 2022” do Centro Comercial Serra 

Shopping. 

 

. 

 

 

mailto:geral@cnpd.pt

