
REGULAMENTO DO PASSATEMPO “ABRE O VERÃO” 
 
 

1. ENTIDADE ORGANIZADORA 

A Danone Portugal, S.A. (doravante, abreviadamente Danone ou Promotora), 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco, NIPC 

500861064, com sede no CATAA – Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de 

Castelo Branco, Rua A, Zona Industrial de Castelo Branco, 6000-459 Castelo Branco, e 

escritórios na Av. D. João II, nº 41, Torre ZEN, 3º Piso, 1990-084 Lisboa, vai levar a efeito a 

ação FRIGORÍFICO OLX que obedecerá às condições que a seguir se indicam. 

A Promotora contratou a empresa Fnyhow Lda. (adiante designada por entidade 

gestora), com sede na Rua Victor Cordon, nº 5, 1200-482 Lisboa, com o número 509 372 

210 de identificação de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa, com o capital social de 8.000,00, ficando a mesma responsável 

pela gestão, implementação, manutenção e acompanhamento da ação. 

 

2. OBJETO DO PASSATEMPO 

2.1. O objeto da presente ação consiste na colocação de 4 anúncios de “frigoríficos 
Danone” na plataforma online de compra e venda OLX (www.olx.pt). A cada 

anúncio estará associado 1 (um) “frigorífico Danone” que corresponde ao prémio 
de 1 (uma) semana de férias e de um 1 (um) conjunto de vales de desconto em 
produtos Danone (no valor total de 40€), nomeadamente nas marcas Danone 

Líquidos, Danup, Danacol, Actimel, Activia, Corpos Danone, Danonino ou Yopro. 
A ação irá decorrer entre 28 de Junho e 1 de Setembro de 2021 e as participações 
consideradas válidas e que primeiro façam a reserva dos respetivos frigoríficos no 

OLX, serão consideradas vencedoras. 

2.2. A cada mês da ação promocional, será publicado no OLX, na categoria Móveis, 
Casa e Jardim/Eletrodomésticos/Frigoríficos, o anúncio de 1 (um) frigorífico 

Danone diferente. As publicações serão efetuadas da seguinte forma: 

2.2.1. Frigorífico Familiar: 28 de Junho; 

2.2.2. Frigorífico Balnear: 13 de Julho; 

2.2.3. Frigorífico Aventura: 5 de Agosto; e, 

2.2.4. Frigorífico Zen: 24 de Agosto. 

 

3. ÂMBITO PESSOAL E TERRITORIAL 

3.1. O passatempo destina-se a todas as pessoas maiores de 18 anos, residentes em 
Portugal Continental, Açores e Madeira e que cumpram cumulativamente as 

condições estabelecidas no presente regulamento. 

3.2. Não serão admitidos no passatempo os sócios, administradores ou trabalhadores 
da Danone, bem como todos os trabalhadores e colaboradores das empresas 

prestadoras de serviços envolvidas nesta iniciativa.  

3.3. Serão consideradas inválidas as participações submetidas por pessoas coletivas, 

estando limitada a participação a pessoas singulares.  

3.4. Os participantes poderão participar as vezes que desejarem, mas não poderão 

ganhar mais do que um prémio. Caso um participante que já tenha sido 

http://www.olx.pt/


considerado vencedor volte a participar em mês seguinte, não poderá voltar a 

ser considerado vencedor e com isso ganhar novo prémio. 

 

4. DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS 

4.1. Para participar, os participantes deverão: 

4.1.1. Aceder à plataforma OLX (em www.olx.pt) e na categoria Móveis, Casa e 

Jardim/Eletrodomésticos/Frigoríficos, procurar pelo anúncio com o frigorífico 

Danone.  

4.1.2.Uma vez encontrado o anúncio, o participante deverá enviar mensagem ao 

anunciante a pedir para reservar o frigorífico em questão, indicando o seu 

nome, apelido, data de nascimento, email e número de CC.  

Na eventualidade de ser necessário efectuar um registo/criar uma conta na 

plataforma OLX (em www.olx.pt), para o envio de mensagem privada, o 
Participante deverá ler atentamente os termos e condições da aludida 

Plataforma, aos quais a Danone é alheia. 

 

5. DETERMINAÇÃO DOS VENCEDORES E ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS 

 

5.1. O passatempo decorrerá entre 28 de Junho e 1 de Setembro e a cada mês será 

assim apurado 1 (um) vencedor, ao qual será atribuído: 

 

5.1.1. 1 (uma) semana de férias num destino previamente determinado pela 

Danone, e melhor especificados no ponto 6 infra do presente 

Regulamento, e, 40€ em vales de desconto a utilizar em produtos líquidos 

Danone.  

5.1.2. Os vencedores serão anunciados nas redes sociais da Danone e por 

mensagem privada no OLX. 

5.1.3.  Será considerado o vencedor de cada frigorífico, o participante que 

primeiro reservar o frigorífico Danone publicado no respetivo mês e 

especificando que quer reservar o frigorífico. Não serão consideradas 

mensagens com outro teor/conteúdo.  

 

5.2. Após contactado por mensagem privada na plataforma OLX, para a atribuição 

do prémio, o participante vencedor tem até 48h para responder à mesma e assim 

confirmar a sua reserva. Caso não confirme dentro do prazo estabelecido, o 

frigorífico do respetivo mês será atribuído à pessoa que tenha efectuado a sua 

reserva no momento imediatamente a seguir à que reservou em primeiro lugar. 

 

5.3. Na impossibilidade de o vencedor não poder utilizar a oferta, o mesmo poderá 

cedê-la a terceiros, desde que essa intenção seja devidamente manifestada por 

escrito à entidade gestora do passatempo através de mensagem no OLX e até 7 

dias antes do início das férias premiadas. 

 

6. DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DO PRÉMIO 

6.1. Os frigoríficos a oferecer e respetivas datas são:  
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a) Frigorífico familiar: com oferta de estadia no Hotel Lakeside Country Club, em 

Almancil, num apartamento com 2 quartos na semana + um conjunto de 

vales de desconto a utilizar em todos os produtos líquidos Danone, no valor 

de 40€, válido para a semana de 17 a 24 de Julho. 

 

b) Frigorífico balnear: com oferta de estadia no Belmar Spa & Beach Resort, em 

Lagos, apartamento com 2 quartos e varanda + um conjunto de vales de 

desconto a utilizar em todos os produtos líquidos Danone, no valor de 40€, 

válido para a semana de 24 a 31 de Julho. 

 

c) Frigorífico Aventura: com oferta de estadia no Hotel Bukubaki Eco Surf Resort, 

em Ferrel, numa tenda para 4 adultos + um conjunto de vales de desconto a 

utilizar em todos os produtos líquidos Danone, no valor de 40€, válido para a 

semana de 28 de Agosto a 4 de Setembro. 

 

d) Frigorífico Zen: com oferta de estadia no Hotel Pedras Salgadas, em Pedras 

Salgadas, Bungalow Delux + um conjunto de vales de desconto a utilizar em 

todos os produtos líquidos Danone, no valor de 40€, válido para a semana de 

4 a 11 de Setembro. 

 

6.2. Os locais e as datas para utilização dos prémios não estão sujeitos a alterações.  

 

6.3. Os prémios que se consubstancia na oferta de uma estadia, são pessoais e 

intransmissíveis, não podendo ainda, sob qualquer circunstância, ser trocados 

por valor monetário, cheques de viagem ou outros. 

 

 

7. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

7.1. A participação no passatempo pressupõe a aceitação pelos participantes de 

todas as condições indicadas no presente regulamento sendo apenas 

consideradas válidas as participações que o respeitem na íntegra. 

 

7.2. Todos os Participantes concordam expressamente com o presente Regulamento, 

aceitando-o e sujeitando-se ao mesmo. Participações que não cumpram 

integralmente com o disposto no presente Regulamento não serão consideradas 

válidas e não terão direito à atribuição da oferta. É da única e exclusiva 

responsabilidade dos Participantes garantirem que cumprem com todas as 

condições de participação na ação e demais regras estipuladas no presente 

Regulamento. 

 

7.3. A participação nesta ação efetua-se exclusivamente por acesso à Internet, na 

página do OLX, não sendo aceites participações enviadas por qualquer outra via, 

como sejam por correio eletrónico ou convencional. 

 

7.4. O participante no passatempo presta, sem prejuízo dos seus direitos, 

consentimento expresso e consciente à Danone, bem como às empresas que 

integram a Danone e aos seus subcontratados para utilização dos seus dados 

pessoais para efeitos de gestão e participação do passatempo. 

 

7.5. Em caso de erro, mal-entendido ou conflito acerca do funcionamento de 

quaisquer aspetos do presente Passatempo ou das regras estipuladas no presente 



Regulamento, bem como com respeito à atuação dos Participantes, a decisão 

que a Danone vier a tomar será considerada como definitiva e sem possibilidade 

de recurso, por todos os Participantes. 

 

7.6. O Participante exime a Danone de qualquer responsabilidade e manterá a 

Danone livre de quaisquer reclamações que venham a surgir como consequência 

de eventuais danos e/ou prejuízos que possam ter como causa qualquer 

atividade que venha a levar a cabo, nomeadamente, e sem limitar, para o gozo 

dos prémios concedidos no presente Passatempo. 

 

7.7. A Danone não será responsável por qualquer erro humano ou técnico, que possa 

ocorrer durante a ação, que não resulte de dolo ou mera culpa e exonera-se de 

qualquer responsabilidade daí emergente. 

 

7.8. A Danone não se responsabiliza por quaisquer ocorrências ou acontecimentos às 

quais seja alheia, que afetem de alguma forma o presente passatempo, tais como 

interrupção ou perda de ligação à Internet, provocados por avaria no programa 

informático do concorrente, avaria na rede telefónica, informática, elétrica, 

provocadas por agentes externos naturais (atmosféricos, climatológicos), ou 

ainda por deficiente funcionamento das companhias fornecedoras dos referidos 

serviços. Embora a Danone envide todos os esforços para evitar que os 

participantes apresentem dados incorretos ou documentos falsos, a Danone não 

será responsável pela inexatidão das informações fornecidas pelos participantes. 

Assim sendo, se as informações ou dados não forem precisos, a Danone não será 

responsável por não conseguir entrar em contacto com os participantes, por não 

conseguir entregar o prémio ou por quaisquer outros problemas que possam 

decorrer das incorreções ou falsidade das informações fornecidas. A Danone 

reserva-se ao direito de não permitir a participação de uma pessoa que considere 

ter realizado mau uso ou uso fraudulento desta iniciativa e, em concreto, da sua 

condição de participante no passatempo, ou quando se detetem irregularidades. 

Se uma destas situações for detetada no decorrer do passatempo, implicará a 

exclusão do participante em causa e a perda do prémio eventualmente 

atribuído. A Danone reserva-se o direito de verificar, por qualquer meio 

legalmente adequado, que os participantes cumprem todos os requisitos deste 

regulamento e que os dados fornecidos à Danone são precisos e verdadeiros. 

Entre outros, a Danone poderá solicitar a apresentação de documentos válidos 

aos vencedores, a fim de comprovar a conformidade com os requisitos de 

participação. A não apresentação dos documentos solicitados implicará a 

exclusão do participante vencedor.  

 

7.9. Em caso de dúvida sobre o passatempo, o participante poderá enviar as suas 

questões para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

danone.informa@danone.com. 

 

7.10. O usufruto das estadias está sujeito aos termos e condições aplicáveis pelas 

respetivas unidades hoteleiras, condições e termos esses alheios à Danone 

Portugal.  

 

7.11. Todas as despesas decorrentes do usufruto dos prémios e não contempladas pelos 

mesmos (como deslocações, refeições, subscrição de atividades lúdicas extra, 

etc.) são da inteira responsabilidade dos participantes vencedores e ficando por 

isso ao encargo dos mesmos. 

mailto:danone.informa@danone.com


 

8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

8.1. O participante toma conhecimento e consente na utilização e tratamento 

necessário dos seus dados pessoais para poder participar neste passatempo bem 

como para a correta gestão do passatempo e entrega dos prémios no âmbito do 

mesmo.  

 

8.2. A Danone e a Entidade gestora garantem a confidencialidade dos dados 

pessoais dos participantes. Só serão consideradas participações com dados 

pessoais corretos. Os dados recebidos são recolhidos e tratados de acordo com 

as regras em vigor em matéria de proteção de dados, nomeadamente, o 

Regulamento Geral de Dados Pessoais e da Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, em 

tudo o que não contrarie aquele diploma europeu e destinam-se à gestão do 

Passatempo ficando assegurados, nos termos da lei, todos direitos que assistem 

aos respetivos titulares.  

 

8.3. Assim, e em conformidade com as regras em matéria de proteção de Dados 

Pessoais em vigor, os Dados Pessoais dos participantes serão tratados pela Danone 

Portugal, S.A., com sede em CATAA – Zona Industrial de Castelo Branco, Rua A, 

6000-459, Castelo Branco e pela entidade gestora. 

 

8.4. Os Dados Pessoais dos participantes tratados pela Danone e Entidade gestora 

neste passatempo são o nome, CC, data de nascimento e e-mail.  

 

8.5. A Danone e Entidade gestora tratarão os dados pessoais dos participantes com o 

objetivo único de gerir a entrega dos prémios.  

 

8.6. A legitimidade do aludido tratamento de dados pessoais baseia-se no 

consentimento voluntariamente prestado pelo Participante. 

 

8.7. Os dados pessoais do Participante não serão cedidos a terceiros, com exceção 

dos eventuais fornecedores que prestem à Danone um serviço relacionado com 

o presente passatempo, e que, em todo o caso, tratarão os dados em nome da 

Danone.  

 

8.8. Os dados pessoais serão tratados durante o período pelo qual dure a ação e, uma 

vez entregues todos os prémios, manter-se-ão pelo prazo de 1 (um) mês. Após esse 

prazo os dados serão eliminados. 

 

8.9. Ao fornecer os seus dados pessoais, o concorrente declara que os mesmos são 

verdadeiros e corretos. 

 

8.10. Os participantes podem exercer os seus direitos de informação, acesso, 

retificação, apagamento, limitação e portabilidade, bem como opor-se ao 

tratamento dos seus dados pessoais, a qualquer momento através de solicitação 

escrita e assinada dirigida à DANONE S.A. - Av. D. João II, Nº 41, Torre ZEN, 3º Piso, 

1990-084 Lisboa, indicando o seu nome e apelidos, juntamente com uma 

fotocópia do seu Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão, caso consinta na 

sua disponibilização, ou enviando um email para lopd.danone@danone.com, 

com a indicação do direito que pretende exercer, bem como para revogar o 

consentimento prestado para o aludido tratamento. Caso não consinta na 



disponibilização da fotocópia do documento de identificação, supra melhor 

identificado, deverá lavrar um documento transmitindo à Danone o seu pedido, 

assiná-lo, certificar a sua assinatura e remeter o documento com a assinatura 

certificada às instalações da Danone, conforme supra exposto. Nos casos em que 

o consumidor tenha prestado o seu consentimento para o envio de 

comunicações comerciais através dos meios eletrónicos (por exemplo: emails), 

pode, a qualquer momento, solicitar o cancelamento do envio das referidas 

comunicações através da opção disponível no footer/ rodapé da referida 

comunicação. 

 

8.11. Adicionalmente, o titular dos dados poderá apresentar uma reclamação junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, autoridade nacional competente em 

matéria de proteção de dados, através do endereço de correio eletrónico 

geral@cnpd.pt. 


