REGULAMENTO DO PASSATEMPO “GANHA UM SMART WATCH”

1. Condições Gerais
O presente Regulamento é aplicável a todos os Intervenientes no passatempo “Ganha um
Smart Watch”.

2. Intervenientes







Kellog Espanha – (doravante designada de PROMOTORA) com sede na calle Av. de
Europa, 19, 28108 Alcobendas, Madrid, NIF B08163008 é a entidade promotora do
passatempo.
Grupo 014 - 014 Media Portugal, Lda. – (doravante designada por GESTORA), com sede
na Rua Pinheiro Chagas, 69 R/C Dto. A, 1050-176 Lisboa, NIF 510078664 é a entidade
gestora do passatempo.
Marca – Marca distribuída e comercializada pela Promotora que divulga este
passatempo, “Special K”
Participante – Indivíduo que cumpre os requisitos de participação no passatempo,
determinados pela Promotora.

3. Descrição do Passatempo

O passatempo “Ganha um Smart Watch” destina-se aos consumidores, maiores de 18
anos, que, entre as 00:00:00 horas do dia 17 de Setembro de 2019 a 30 de Setembro de
2019, comprem 2 caixas de cereais Special K em qualquer loja Continente.
O passatempo decorre nas seguintes datas:
Mês
Setembro

Insignia
Continente

Prémios
5 Smart Watch

Datas
17/09- 30/09

4. Mecânica do Passatempo
Para aceder ao Prémio do passatempo, os/as participantes deverão cumprir os requisitos
descritos nos seguintes pontos:

 Comprar 2 embalagens Special K de qualquer sabor durante o período do
passatempo, em qualquer loja aderente de Portugal Continental, e guardar o(s)
talão(ões) de compra, até 60 (sessenta) dias após o término do passatempo. Os
talões de compra deverão evidenciar que a compra foi realizada dentro das datas
válidas do passatempo.
 Elaborar uma participação criativa que pode ser uma das seguintes opções: frase,
fotografia ou vídeo que mostre de forma criativa o que é que te dá energia. A participação
deverá ser enviada para passatempos.kellogs@grupo014.pt .
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 A participação poderá ser enviada em formato digital (JPG, PNG, PDF, com tamanho total
até 2MB.
 Um júri da Promotora, composto pelo Gestor de Marca Kellogg’s irá analisar as
participações criativas e selecionar os vencedores premiados com base em critérios de
criatividade.

5. Condições de Participação
Ao participar, o participante aceita o regulamento. A participação apenas será validada se
seguir todos os termos e condições presentes neste regulamento:
 Apenas podem participar indivíduos residentes em Portugal, que sejam maiores de 18
anos.
 Os participantes terão de comprar 2 caixas de Special K
 A Gestora reserva-se no direito de excluir da participação do passatempo e eliminar a
respetiva participação, dos indivíduos que violarem o presente Regulamento ou cujas
participações possam ser consideradas fraudulentas de acordo com os critérios/perceção
da Gestora. Em caso de eliminação de um premiado, o prémio será atribuído à participação
que tiver ficado classificada na posição seguinte do ranking. Em caso de deteção de fraude
posterior à entrega dos prémios, a participação poderá ser revogada mais tarde e o prémio
recuperado.
 Não serão aceites participações com talões de compra ilegíveis, danificados, rasgados,
incompletos, falsificados, rasurados, duplicados ou que não correspondam às condições
do passatempo.
 É vedada a participação dos trabalhadores ou colaboradores da Promotora e/ou da
Gestora bem como a participação de empresas suas filiadas ou que em relação de grupo.
 Este passatempo não é acumulável com outros passatempos ou outras campanhas em
vigor e os produtos não sofrerão qualquer aumento de preço em virtude do passatempo.

6. Prémios
Às participações mais criativas serão atribuídos os seguintes prémios nas seguintes datas:
Mês
Setembro

Insignia

Prémios

Continente

5 Smart Watch

Data de comunicação de
vencedores
17/09- 30/09

 Em caso de impossibilidade de contacto, o prémio será atribuído à(s) participação
/participações classificadas imediatamente abaixo de acordo com os critérios do
regulamento.
 O(s) vencedor(es) será/serão contactado(s) em privado (via email), e não será feita
qualquer divulgação dos seus dados publicamente.
 A Promotora e Gestora não se responsabilizam pela impossibilidade de contacto com os
participantes vencedores, nomeadamente por algum problema com o Facebook do
vencedor
2

 A impossibilidade de receber o prémio, a impossibilidade de usufruir o prémio no período
indicado ou a não aceitação do mesmo, não confere ao premiado o direito a qualquer tipo
de compensação.

7. Responsabilidade de Utilização e Direitos
 O resultado da utilização do prémio é da responsabilidade do utilizador, exonerando-se a
Promotora e a Gestora de qualquer responsabilidade por eventuais erros humanos e
informáticos que impeçam ou retardem a validação da participação.
 A Promotora e a Gestora são alheias às responsabilidades que possam derivar das relações
entre os parceiros que disponibilizam os prémios e os beneficiários das mesmas.
 A Promotora e a Gestora não podem ser responsabilizadas por qualquer perda ou extravio
dos prémios ou resultantes do gozo ou utilização das mesmas por parte dos beneficiários
ou de outras pessoas que gozem os referidos prémios.

8. Política de Privacidade, Propriedade Intelectual e Cedência de Direitos de Imagem
 Os participantes na Campanha aceitam expressamente, de forma livre e inequívoca, que
os seus dados pessoais sejam tratados para as finalidades de gestão da sua participação na
Campanha, incluindo comunicação dos mesmos à Kellogg’s, na qualidade de entidade
promotora da Campanha.
 Os dados pessoais serão objeto de conservação pelo período necessário para as finalidades
que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, estando garantido o
cumprimento de todas as normas legais aplicáveis em cada momento em vigor.
 O fornecimento e tratamento informático dos dados pessoais é obrigatório, sendo
necessário para a gestão da campanha. O não fornecimento de dados pessoais será
considerado uma participação incompleta que será excluída. Para a gestão da campanha,
os dados pessoais serão comunicados à 014 Media Portugal, Lda. (Gestora).
 São garantidos os direitos de acesso aos dados pessoais recolhidos, da sua retificação ou o
seu apagamento, e ainda os de limitação e oposição à sua utilização, e à portabilidade dos
dados fornecidos, os quais poderão ser exercidos junto da Kellogg’s, responsável pelo
tratamento e recolha dos dados, com domicílio na calle Av. de Europa, 19, 28108
Alcobendas, Madrid. O participante poderá, ainda, após o termo da campanha, retirar o
consentimento ao tratamento dos dados para os fins acima descritos, sem comprometer
o tratamento efetuado com base no consentimento agora dado. Relativamente à recolha
e tratamentos dos seus dados pessoais assiste ao participante o direito a reclamar junto
da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
 Os participantes garantem, sob pena de exclusão, que as fotos que submeterem para
participação no passatempo não infringem quaisquer direitos de autor, cumprindo,
nomeadamente, o disposto no Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos no
respeitante a utilização de obras sem o consentimento do autor, e que obtiveram
autorização para a utilização e divulgação da imagem das pessoas visadas nas fotografias
(ou outros suportes) ou autorizam, enquanto responsáveis pelo poder paternal, a
utilização e divulgação da imagem dos menores visados nas fotografias (quando for o caso)
no âmbito do presente passatempo responsabilizando-se perante a Promotora pelos
danos resultantes de qualquer reclamação de terceiros a esse respeito, concedendo ainda
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à Kellogg’s o direito de divulgar o texto e o direito de utilizar o seu nome e imagem,
incluindo a fotografia utilizado para participar (quando for o caso) para fins publicitários
relacionados com o passatempo, em associação com o nome da empresa e com os
produtos comercializados sob a mesma, durante o prazo máximo de doze (12) meses, sem
limite territorial, de forma gratuita e sem conferir direito a qualquer compensação
adicional.
 A utilização da imagem das pessoas visadas nas fotografias incluindo dos menores quando
for o caso, quer no âmbito do passatempo quer para fins publicitários, configura também
um tratamento de dados pessoais que, ao participar, o participante consente, em seu
próprio nome e pelos menores (quando for o caso) e garante à Kellogg’s, Lda. ter obtido
também consentimento por parte de outras pessoas visadas e bem assim, no caso dos
menores, que obteve consentimento de todos os titulares do direito de exercício das
responsabilidades parentais relativamente aos menores visados.
 O fornecimento dos dados pessoais de identificação e contacto solicitados no presente
regulamento é obrigatório, sendo necessários para a gestão do passatempo. O não
fornecimento de dados pessoais será considerado uma participação incompleta que será
excluída. O seu consentimento é o fundamento jurídico para o tratamento dos dados
pessoais. Com a sua participação no passatempo está a prestar o consentimento ao
tratamento de dados pessoais.

9. Atos Ilícitos
A Promotora eliminará e denunciará as participações ilícitas, nomeadamente, por:
a) 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.
b) Recurso a expressões que incitem à violência, à intolerância, à xenofobia, ao racismo, ou
a qualquer outra forma de discriminação ou prática de crimes.
c) Fins contrários à lei, que representem um prejuízo para terceiros, ou que de qualquer
forma lesem a honra, dignidade, imagem, intimidade, ideologias, crenças religiosas ou
qualquer outro direito legalmente reconhecido de terceiros.
d) Envio de conteúdos de natureza sexual, que infrinjam direitos de privacidade, intimidade,
confidencialidade, propriedade intelectual, propriedade industrial, ou de publicidade,
incluindo a divulgação de informação privada sobre qualquer indivíduo ou organização.
e) Utilização da identidade e/ou de dados pessoais de outra pessoa e/ou criação e utilização
de e-mails ou contas de Facebook falsas.
No caso de incumprimento destas regras, o utilizador pode ser impedido de participar em
passatempos por um período variável, ficando igualmente sujeito às sanções previstas na Lei
em matéria de direitos da personalidade e correspondente responsabilidade civil e penal. Os
dados obtidos no âmbito do passatempo poderão ser disponibilizados para o apuramento de
responsabilidade civil e criminal, mediante mandado da autoridade judiciária competente.
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10. Considerações Finais









Toda e qualquer atividade, ainda que em forma tentada, que vise obter vantagem através
de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo do presente passatempo serão
consideradas ilegais, reservando a Promotora o direito de anular e/ou excluir os
correspondentes participantes.
A Promotora reserva-se o direito de alterar as datas de duração do presente passatempo,
em caso de força maior fora do seu controlo.
A Promotora reserva-se o direito de alterar os prémios inicialmente previstos, mas de igual
valor, caso seja forçada a proceder a essa alteração devido a circunstâncias fora do seu
controlo.
A Promotora reserva-se no direito de alterar o presente regulamento sem necessidade de
aviso prévio, mediante a publicação de novo regulamento através do mesmo meio utilizado
para divulgar a versão inicial, passando este a ser válido a partir da data da respetiva
publicação.
Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Promotora, dentro do
espírito do mesmo, e das suas decisões não caberá recurso.

A participação neste passatempo implica a aceitação de todas as cláusulas constantes neste
regulamento.
Lisboa, 02 de Setembro de 2019
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