Regulamento do passatempo “RABANADAS COM PANRICO TORRADAS”
(AÇÃO EXCLUSIVA LOJAS CONTINENTE E LOJAS CONTINENTE MODELO)

1.

OBJETO DA PROMOÇÃO

A promoção “Rabanadas com Panrico Torradas” (doravante designada por “Promoção”) é uma
iniciativa da empresa NUTPOR BREADS UNIPESSOAL, LDA., matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 513857974,
com sede na Estrada Consiglieri Pedroso, nº 71 – Edifício E, 2º andar Fração R1, 2730-055
Barcarena, Queluz de Baixo (doravante designada por “NUTPOR BREADS” ou por “Promotora”),
com a finalidade de promover a sua marca, Panrico, exclusivamente no cliente Sonae (Lojas
Continente e lojas Continente Modelo)

2.

ÂMBITO TERRITORIAL E TEMPORAL DA PROMOÇÃO

2.1.
A Promoção terá lugar no território de Portugal Continental, exclusivamente nas lojas
Sonae (Lojas Continente e Lojas Continente Modelo)
2.2.
A Promoção inicia-se a 7 de dezembro 2020 (a partir das 00.00 horas) e terminará no dia
6 de janeiro de 2021 (às 23:59:59 horas) inclusive.
2.3.
A presente Promoção premiará os 31 (Trinta e um) participantes com a frase mais
criativa eleita por um júri escolhido pela Promotora (será selecionada uma frase por dia), e que
cumpram os termos e condições definidos no presente Regulamento.

3.

PARTICIPANTES

3.1.
A Promoção destina-se a todos os consumidores residentes em Portugal Continental
(exceto para trabalhadores e empregados do Grupo Adam Foods onde se incluí a NUTPOR
BREADS), que adquiram (nas lojas Continente e/ou Lojas Continente Modelo) durante o período
da Promoção, 2 unidades de Panrico (uma das unidades tem de ser da gama Especial Torradas
Panrico), que escrevam uma frase criativa onde incluam as palavras “ Panrico Torradas” e
“Rabanadas” e que enviem essa mesma frase criativa e o talão de compra para
consumidor@nutporbreads.pt.
3.2.
Os menores de 18 anos deverão enviar uma declaração assinada pelos pais ou
representantes legais, autorizando a sua participação na Promoção e a transmissão dos seus
dados pessoais, para o mail: consumidor@nutporbreads.pt.

4.

PRODUTOS VÁLIDOS PARA A PROMOÇÃO

Durante o período da Promoção, os produtos que permitem a participação nesta Promoção são
os seguintes:
(a 1ª unidade terá de ser obrigatoriamente uma destas variedades, adquiridas nas lojas
Continente e/ou Lojas Continente Modelo)
•
•

Panrico Especial Torradas sem côdea 510g;
Panrico Especial Torradas com côdea 750g;

(a 2ª unidade é facultativa, também adquirida nas lojas Continente e/ou Lojas Continente
Modelo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Panrico Branco com côdea 500g;
Panrico Branco com côdea 750g;
Panrico Branco com côdea Receita Económica 475g;
Panrico Branco sem côdea 450g;
Panrico Branco sem côdea 650g;
Panrico Especial Torradas sem côdea 510g;
Panrico Especial Torradas com côdea 750g;
Panrico 9 Cereais sem côdea 480g;
Panrico 9 Cereais com côdea 520g;
Panrico Integral sem côdea 450g;
Panrico Integral com côdea receita económica 520g;
Panrico Rústico 0% Açúcares 375g;
Panrico Burguer 220g;
Panrico Maxi Burguer 300g;
Panrico Hot Dogs 330g;
Panrico Cerealia 14 Cereais e Sementes 435g;
Panrico Cerealia 5 Sementes 435g;
Panrico Cerealia 100% integral 385g;
Panrico Cerealia 100% Centeio 400g

PRÉMIOS

5.1.
Nos termos da presente Promoção, os vencedores receberão um cartão pré-pago com
o valor de 50€.
5.2.

Ao longo do período da Promoção, serão atribuídos no total 31 (trinta e um) prémios.

5.3.
A NUTPOR BREADS não será responsável por qualquer problema resultante dos
prémios.
5.4.

O direito aos prémios é pessoal e intransmissível.

5.5.
Os prémios não serão reembolsados ou trocados pelo equivalente em dinheiro, nem
serão convertíveis noutros prémios.

6.

MECÂNICA E REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

6.1.
Os consumidores que adquiram dois produtos (de acordo com as regras mencionadas
no ponto 4) durante o período da Promoção poderão concorrer à mesma.
6.2.
A
participação
realizar-se-á
consumidor@nutporbreads.pt.
6.3.

exclusivamente

através

do

email:

Para participar nesta Promoção, o participante deverá:
a)
Adquirir, durante o período promocional, dois produtos Panrico (de acordo com
as regras mencionadas no ponto 4) nas lojas Continente e/ou lojas Continente Modelo.
b)

Fazer uma frase criativa onde inclua as palavras “Panrico Torradas” e

“Rabanadas”
c)

Enviar a frase criativa e o talão de compra para consumidor@nutporbreads.pt

6.4.
O júri, constituído por responsáveis de Marketing da NUTPOR BREADS, irá eleger cada
dia da promoção, a frase mais criativa, dentro dos participantes que cumpriram com todos os
pontos necessários à participação, num total de 31 (Trinta e um) vencedores.
6.5.
Caso a NUTPOR BREADS considere necessário, pode ser requerido o envio do talão de
compra original dentro dos 30 (trinta) dias seguintes desde a participação. A conservação do
documento, e respetivos envio e remissão, ficarão a cargo e responsabilidade exclusiva do
participante.
6.6.

A participação fraudulenta será motivo de anulação do prémio.

6.7.

Cada vencedor só terá direito a 1 prémio (não poderá ganhar mais do que uma vez).

6.8.
Não serão admitidas participações que não reúnam os dados obrigatórios solicitados,
ou cujos dados fornecidos estejam errados ou se verifiquem falsos.
6.9.
Caso os dados de carácter pessoal se encontrem errados ou incompletos, ou não
tenham sido atualizados, a NUTPOR BREADS reserva-se ao direito de não atribuir o prémio ao
vencedor.
6.10. Não são permitidas participações por parte de todos os que se encontrem
objetivamente em condições de beneficiarem, ilegitimamente, de informação privilegiada e não
pública relacionada com a Promoção.
6.11. Em caso de dúvida, os participantes poderão contactar a NUTPOR BREADS através do
seguinte endereço de correio eletrónico: consumidor@nutporbreads.pt

6.12.

O período de reclamação terminará 30 (trinta) dias após o fim da Promoção.

7. CONTACTO DE VENCEDORES E ENTREGA DE PRÉMIOS
7.1. A Nutpor Breads irá entrar em contacto com os vencedores através do endereço de correio
eletrónico.
7.2. A Nutpor Breads caso não consiga localizar o vencedor, nos 7 dias úteis seguintes, ou por
qualquer causa alheia à Nutpor Breads, não sejam proporcionados os dados necessários para
entrega do prémio, o mesmo será declarado anulado.
7.3. Os prémios são comunicados através de endereço de correio eletrónico, facultado no
momento da participação e os mesmos serão enviados para a morada também facultada pelo
participante após comunicação que o mesmo é vencedor.
7.4. A lista dos vencedores será publicada no final do passatempo no site: www.panricopao.pt

8.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os participantes declaram que:
(i)
as frases submetidas são originais e que os conceitos e / ou elaborações criativas são
feitos por quem participa na Promoção, e não por terceiros;
(ii)

não infringem direitos de terceiros;

(iii)
isentam de responsabilidade a NUTPOR BREADS ou qualquer terceiro que atue em nome
deles por quaisquer reclamações que possam eventualmente estar sujeitas por violação das
declarações e garantias referidas.

9.

PUBLICIDADE DA PROMOÇÃO

A publicidade a esta Promoção será efectuada através do website www.panricopao.pt e por
outros meios que a NUTPOBREADS considere apropriados, obrigando-se a Promotora da
Promoção a expor claramente todas as condições essenciais respeitantes ao mesmo, em
cumprimento do disposto no art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de Setembro.

10.

PROTEÇÃO DE DADOS

10.1 Serão recolhidos dados pessoais dos participantes no âmbito da participação no
passatempo, como o nome, morada, e-mail e contacto telefónico. Todo e qualquer tratamento

de dados pessoais estará de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) em
vigor a partir de 25 de Maio de 2018.
10.2 O passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação das seguintes alíneas:
a) Todos os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para
efeitos de processamento do passatempo, apuramento dos premiados e entrega do prémio. Os
dados serão tratados automática e exclusivamente sob a responsabilidade da NUTPOR BREADS
UNIPESSOAL, LDA. Os dados serão armazenados num ficheiro eletrónico para serem utilizados
unicamente no âmbito da gestão da promoção e execução do presente passatempo, assim como
para realização do envio dos prémios, sendo posteriormente arquivados.
b) A NUTPOR BREADS UNIPESSOAL, LDA. garante a possibilidade de acesso, retificação, limitação
e oposição, apagamento e portabilidade, bem como a possibilidade de retirar consentimento e
de

apresentar

reclamação

enviando

um

e-mail

para

o

seguinte

endereço:

consumidor@nutporbreads.pt, indicando o nome, apelido e promoção.
c) Os dados serão conservados durante um período de um ano assim como a possibilidade de
contacto com a autoridade portuguesa de proteção de dados https://www.cnpd.pt/ em caso de
que os direitos não sejam respeitados.
Para mais informação sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pela NUTPOR BREADS, o
participante pode consultar a Política de Privacidade disponível em www.panricopao.pt

11.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

11.1. Poderão participar na presente Promoção pessoas singulares maiores de 18 anos e
menores de 18 anos, com a devida autorização expressa pelos pais ou representantes legais,
com residência legal em Portugal que tenham aceite o presente Regulamento e cada um dos
seus Termos e Condições.
11.2. Não poderão participar os funcionários e/ou colaboradores da NUTPOR BREADS e das
empresas do grupo Adam Foods, nem os seus familiares diretos.
11.3. A NUTPOR BREADS reserva-se o direito de declarar a perda do direito ao prémio de
qualquer utilizador que defraude, altere ou inutilize o bom funcionamento e o decurso normal
e regulamentar da presente Promoção, ou quando se suspeite de que são levadas a cabo
qualquer uma destas acções.
11.4. A NUTPOR BREADS reserva o direito de modificar a qualquer momento o regulamento
da Promoção, incluindo o seu eventual cancelamento antes do prazo prescrito, desde que haja
justa causa, sem implicar um dever de compensação ou compensação financeira de qualquer

tipo para os participantes, comprometendo-se a comunicar o novo Regulamento, as condições
da Promoção ou a anulação definitiva.

12.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

12.1. A participação na Promoção está condicionada à aceitação integral do presente
Regulamento, com as alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem
necessidade de aviso prévio, venham a ser introduzidas pela NUTPOR BREADS.
12.2. A NUTPOR BREADS também não se responsabiliza por quaisquer erros que possam ser
cometidos pelos premiados no momento em que facultam os seus dados pessoais e,
especialmente, não se responsabiliza pelos erros que possam ocorrer na entrega do prémio,
quando estes sejam consequência do registo incorrecto, incompleto ou erróneo dos dados
solicitados aos participantes e, em concreto, da morada postal.
12.3. A NUTPOR BREADS reserva-se o direito de prolongar o prazo da Promoção, através de
prévia comunicação do website www.panricopao.pt bem como, o direito de alterar, suspender
ou cancelar antecipadamente a Promoção quando se deva a motivos ou causas de força maior
e não imputáveis à NUTPOR BREADS, sem que isso suponha um dever de indemnização ou
compensação económica dos participantes.
12.4. A NUTPOR BREADS não assumirá qualquer responsabilidade por qualquer dano ou
perda que qualquer pessoa possa sofrer, derivado, direta ou indiretamente, da apreciação, uso
ou uso indevido do prémio ou participação na Promoção.
12.5. A NUTPOR BREADS não assumirá qualquer responsabilidade derivada de uma operação
inadequada ou irregular das redes de comunicação eletrónica que evite o desenvolvimento
normal da Promoção e que tenha sua origem em causas alheias à NUTPOR BREADS UNIPESSOAL,
LDA.
12.6. A NUTPOR BREADS não será responsável pelos problemas de transmissão ou perda de
dados que não lhes são atribuídos.
12.7. A NUTPOR BREADS reserva-se ao direito de não permitir a participação de qualquer
pessoa quando considerar que usa ou usa fraudulentamente esta Promoção, por meio de
qualquer tipo de procedimento técnico, informático ou de outra natureza.
12.8. Qualquer uso abusivo ou fraudulento das presentes regras resultará na consequente
desqualificação do participante na Promoção, a título de exemplo, mas não limitativo, que o
abuso ou a fraude ocorre quando um participante se inscreve usando uma falsa identidade ou
identidade de terceiros sem o seu consentimento.
12.9. A NUTPOR BREADS não é responsável por perdas, atrasos ou qualquer outra
circunstância atribuível a terceiros ou à Internet que possam afetar a participação e o
desenvolvimento desta Promoção.

13.

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

13.1.

A presente Promoção será regida por este Regulamento e pela lei Portuguesa.

13.2. A resolução de qualquer divergência na interpretação e cumprimento do presente
Regulamento será submetida pela NUTPOR BREADS e/ou pelos participantes, renunciando
expressamente a qualquer outro tribunal, ao Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de
Lisboa.

