Regulamento Ação Promocional Reckitt Benckiser

“Edição Festiva: Dê mais brilho ao seu natal e
ganhe 1.000€ em cartão de débito pré-carregado.”
1. Definições
1.1 A RECKITT BENCKISER (PORTUGAL), S.A., com sede em Edifício Restelo Rua D. Cristóvão
da Gama Nr. 1 - 1º C/D 1400-113 Lisboa Portugal, pessoa coletiva nº 501398031 leva a efeito,
na Cadeia Sonae (Continente, Modelo e Bom Dia), Cadeia Auchan (Jumbo e Pão de Açúcar),
Cadeia Jerónimo Martins (Pingo Doce e Recheio), E.Leclerc, El Corte Inglès, Supercor,
Intermarché, Dia (Minipreço), SAPO Voucher, Staples, Lidl, Clarel, Saner, Makro, Bolama e
Arcol, durante o período de 1 de Outubro de 2018 a 31 de Janeiro de 2019, uma ação
promocional denominada “Edição Festiva: Dê mais brilho ao seu natal e ganhe 1.000€ em
cartão de débito pré-carregado.”, adiante denominada “Passatempo” com a atribuição de
5 (cinco) prémios a nível nacional, nos seguintes termos e condições.
1.2 O Passatempo destina-se a todos os indivíduos maiores de idade residentes em
Portugal que comprem 1 (um) produto da edição festiva (embalagem) específico da ação
da marca Finish numa das lojas mencionada no ponto 1.1 durante o período da ação. As
participações serão validadas no ato de apuramento do vencedor. O produto referente a
esta ação não sofrerá qualquer aumento de preço em virtude do Passatempo.
1.3 Não podem concorrer os trabalhadores e os membros dos corpos sociais da empresa
promotora ou das empresas por esta contratadas para a implementação do Passatempo,
nem os familiares diretos das referidas pessoas.

2. Descrição do passatempo:
2.1 O Passatempo “Edição Festiva: Dê mais brilho ao seu natal e ganhe 1.000€ em cartão
de débito pré-carregado.” consiste na atribuição de 5 (cinco) cartões de débito précarregados de 1.000€ mediante participação.
2.2 O objetivo do Passatempo é premiar a frase mais criativa, no sentido criativo,
submetida através do envio de sms durante o período do Passatempo. O custo de envio
do SMS terá que ser suportado pelo participante e será taxado de acordo com o tarifário
legal em vigor.
2.3 Para participar no Passatempo é necessário comprar 1 (um) produto Finish All in One
Limão 78 Pastilhas – Edição Limitada e/ou Finish Quantum Limão 64 Pastilhas – Edição
Limitada no período compreendido entre 01 de Outubro de 2018 e 31 de Janeiro de 2019.
2.4 Para participar no Passatempo, o consumidor terá de enviar um SMS para o número
91 29 29 253. O custo do envio terá de ser suportado pelo tarifário do participante e será
taxado de acordo com o tarifário legal em vigor, conforme indicado no ponto 2.2.
2.5 Um júri da Promotora, composto pelo Gestor de Marca Finish, pelo Trade Marketing de
Finish e por uma 3º pessoa por estes escolhida com ligação à marca Finish, irá analisar as
frases e selecionar os vencedores premiados com base em critérios de criatividade.
3. Prémio
3.1 Neste Passatempo serão atribuídos (5) prémios a nível nacional.
3.2 Cada vencedor ganhará um (1) cartão de débito pré-carregado de 1.000€.
3.3 Apuramento e Anúncio do vencedor
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O vencedor será contactado exclusivamente via sms, no máximo de 10 dias após término
do Passatempo, pelo que o consumidor é responsável por assegurar que verifica a sua
caixa de mensagens com a necessária regularidade.
Sem prejuízo do disposto quanto ao prazo limite de envio do comprovativo de compra em
3.4, o prémio terá de ser reclamado pelo vencedor no prazo máximo de 30 dias a contar
da do envio do sms referido acima. O prémio poderá ser levantado na sede Social da
Promotora ou enviado por correio registado com aviso de receção, sendo necessário,
nesse caso, que o vencedor indique o endereço para envio postal e remeta
antecipadamente a declaração, que lhe será facultada, em como recebeu o prémio.
3.4 Perda do Direito
O não envio do comprovativo de compra (via digital ou via correio) do produto em
questão, aquando o contacto referido em 3.3 nos 10 dias seguintes ao mesmo, constitui
perda do direito à sua reclamação. É necessário o consumidor consultar os sms com
regularidade, de modo a não deixar passar o prazo.

4. Outras Condições
4.1 A Promotora reserva-se ao direito de alterar o presente regulamento, para preencher
lacunas ou corrigir erros, sempre que se justifique, passando o mesmo a ser válido a partir
da data de publicação. A Promotora reserva-se ao direito de eliminar todas as
participações que não estejam de acordo com as regras do Passatempo ou que sejam
consideradas de carácter ofensivo para o bom-nome e imagem das marcas.
A Promotora reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente participações
que considere resultarem de comportamentos inadequados, nomeadamente:
• Recurso a expressões que incitem à violência, à intolerância, à xenofobia, ao racismo, ou
a qualquer outra forma de discriminação ou prática de crimes.
• Participações que tenham 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.
• Assumir a identidade de outra pessoa, para participar.
• Enviar 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.
• Criação e utilização de e-mails falsos, para participar.
• No caso de incumprimento destas regras, o utilizador pode ser impedido de participar
nos passatempos por um período variável, ficando igualmente sujeito às sanções previstas
na Lei Portuguesa em matéria de direitos da personalidade e correspondente
responsabilidade civil e penal. Os dados obtidos através dos e-mails enviados para
participação no Passatempo poderão ser disponibilizados para o apuramento de
responsabilidade civil e criminal, mediante mandado da autoridade judiciária competente.
4.2 A Promotora não se responsabiliza por quaisquer falhas ou erros técnicos que impeçam
a participação no Passatempo nem por impossibilidade de contacto com os vencedores
ou de envio postal dos prémios em virtude por terem sido fornecidos dados de contacto
incorretos ou que se revelem inacessíveis à data do contacto. Não sendo possível o
contacto ou a entrega postal do mesmo, o prémio reverte para o participante cuja
participação tenha ficado qualificada a seguir à do primitivo vencedor. A impossibilidade
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de receber o prémio ou a não-aceitação do mesmo, não confere ao premiado o direito a
qualquer compensação.
4.3 O prémio não poderá ser trocado por outro nem por dinheiro.
4.4 A participação neste Passatempo, designadamente o recebimento do prémio
significará, por parte dos participantes, a integral aceitação do presente regulamento.
4.5 A Promotora reserva-se o direito de oferecer prémio diferente do inicialmente previsto,
mas de igual valor, caso seja forçada a proceder a essa alteração devido a circunstâncias
fora do seu controlo.
4.6 O fornecimento de dados pessoais 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 condição de legitimidade para o
tratamento dos dados pessoais.

O fornecimento de dados pessoais é obrigatório, sendo aqueles necessários para a gestão
do Passatempo. Para participar validamente no passatempo os participantes terão de
fornecer os dados: Nome, Email e morada aquando da 014 entrar em contacto com os
participantes vencedores. Os dados serão tratados apenas com a finalidade indicada e
durante o período absolutamente necessário. O não fornecimento dos dados pessoais
indicados acima será considerado uma participação incompleta que será excluída.
Os dados cedidos à Reckitt Benckiser (Portugal), S.A., serão processados informaticamente.
A base de dados criada será eliminada permanentemente passados 6 meses do final do
passatempo. Caso pretenda aceder aos seus dados, saber alguma informação relativa ao
tratamento a eles relativo, ou deseje que os mesmos sejam retificados ou eliminados,
solicitar a sua portabilidade ou limitar o tratamento, dirija-se, por escrito, à Reckitt
Benckiser (Portugal), S.A, Edifício Restelo, Rua D. Cristóvão da Gama, nº 1, 1ºC/D, 1400-113
Lisboa ou por email para passatempos.rb@014media.com.
O Promotora e a Gestora comprometem-se a respeitar e fazer respeitar, pelos seus
Colaboradores, Equipas de operadores e suas subcontratadas, as estipulações legais
relativas ao tratamento e proteção de dados pessoais.
A gestão dos dados cedidos pelos participantes será tratada sob a Legislação sobre
Proteção de Dados Pessoais em vigor.
Para a gestão do passatempo, os dados pessoais serão comunicados à 014 Media
Portugal, Lda (Gestora), a qual os tratará em nome e por conta da Promotora, nos termos
da Legislação sobre Proteção de Dados Pessoais aplicável e de acordo com as instruções
da Promotora.
Os dados poderão ser transmitidos a outras empresas, quer se encontrem ou não
estabelecidas na União Europeia, para gestão do Passatempo.
4.7 A publicidade do Passatempo será feita através de peças de visibilidade colocadas no
ponto de venda e na página de Facebook da marca (www.facebook.pt/finishportugal).
Estas peças não dispensam a consulta do presente Regulamento, que estará disponível na
página do Facebook e/ou no site da marca (www.finish.pt).
4.8 O participante premiado, que receba o seu prémio, aceita desde logo autorizar a
Promotora a divulgar o seu nome para quaisquer fins de informação do presente
Passatempo, sem que isso lhe dê direito a qualquer compensação.

5. Política de Privacidade, Propriedade Intelectual e Cedência de Direitos de Imagem
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Os participantes garantem, sob pena de exclusão, que as frases, músicas, desenhos, etc
(conforme aplicável) 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 titulares do
direito de exercício das responsabilidades parentais, 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 à Reckitt Benckiser
(Portugal), S.A. o direito de divulgar o texto e o direito de utilizar o seu nome e imagem,
incluindo a fotografia e/ou vídeo utilizados 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.
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