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23 de Agosto de 2022 

 

 

Regulamento Passatempo 

“ESTE ANO O REGRESSO É DE VALOR” 

  
Este Regulamento visa estabelecer o modo de funcionamento do passatempo “Este 
Ano o Regresso é de Valor”, o qual o obedecerá às condições que a seguir se 
indicam: 
  
  
1. Duração 
O passatempo decorre entre as 00h00 do dia 12 de setembro de 2022 e as 23h59 de 
31 de outubro de 2022. 
  
  
2. Participação 

2.1. Sem prejuízo do cumprimento das demais condições previstas neste 
Regulamento, poderão participar no Passatempo todos os utilizadores que tenham 18 
ou mais anos de idade e que residam em Portugal, bem como os menores dessa 
idade, mas neste ultimo caso desde que expressamente autorizados, mediante 
declaração assinada pelos seus legais representantes ou tutores. 

2.2. Para participar no passatempo, o participante necessita de estar registado no 
Instagram e publicar na sua página um vídeo Reels criativo de pelo menos 15 
segundos com no mínimo uma embalagem de uma das marcas Bimbo mencionadas 
nos pontos seguintes, identificando a página de Instagram Bimbo PT na publicação e 
colocando no descritivo do post a hashtag #regressoasaulasbimbo. 
2.3. Para concorrer, cada participante deverá comprar, durante o período de tempo do 
passatempo, uma embalagem de uma das marcas Bimbo mencionadas nos pontos 
seguintes e guardar o(s) respetivo(s) talão(ões) de compra. 
2.4. Para concorrer, os produtos adquiridos só poderão ter sido comprados durante as 
datas definidas no ponto 1. 
2.5. Os produtos inseridos neste passatempo são:  

2.5.1. Manhãzitos 

2.5.2. Bollycao 

2.5.3. Little Bites 

2.6. Cada participante poderá participar as vezes que entender, sempre com talões 
diferentes, podendo ser considerado vencedor apenas uma vez. 
2.7. Os participantes devem guardar o(s) talão(ões) comprovativo(s) de compra 
legíveis, referentes a cada participação, as quais terão de ser apresentadas no caso 
de serem vencedores. 
2.8. Os participantes que concorram a este passatempo têm de ter os perfis de 
Instagram públicos. 
2.9. Não serão admitidos a concurso os sócios, administradores ou empregados da 
Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo, agências e fornecedores envolvidos, ou 
dos parceiros envolvidos no passatempo, assim como os seus familiares diretos ou os 
respetivos cônjuges. 
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3. Apuramento Vencedores 
3.1. As participações válidas serão avaliadas por um júri constituído por elementos da 
equipa da agência fornecedora de Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo, que 
selecionará 15 (quinze) vencedores no total. 
3.2. O júri avaliará a originalidade do vídeo Reels, de acordo com a temática da 
promoção – regresso às aulas, Bimbo. 
3.3. Serão consideradas vencedoras as 15 participações/vídeos que, no entender 
único e exclusivo do Júri, sejam consideradas mais inovadoras e originais dentro da 
temática do passatempo, ou seja “regresso as aulas bimbo”. 
  
  
4. Prémios 
4.1. Existem 15 (quinze) cartões pré-pagos de 300€ (trezentos euros), emitidos pela 
YES MARKETING, para serem atribuídos no final do passatempo, que poderão ser 
utilizados em todos os estabelecimentos pertencentes à rede VISA (lojas de 
eletrodomésticos, lojas de roupa, super e hipermercados, restaurantes, cafés, entre 
outros). 
4.2. Os cartões pré-pagos referidos no ponto 4.1. só permitem fazer pagamentos, não 
sendo possível efetuar levantamentos ou converter o prémio em dinheiro. 
4.3. O júri irá deliberar os vencedores até um prazo máximo de 30 dias após termino 
do passatempo. 
4.4. Após contacto da marca ao vencedor, o vencedor tem um máximo de 5 dias úteis 
para enviar o comprovativo de compra dos produtos, respeitando os prazos descritos 
no regulamento presente. 
4.5. A não resposta em tempo útil ou a ausência do comprovativo de compra válido, 
implica a desqualificação do vencedor, passando então o 1º suplente selecionado pelo 
júri a ser contactado. O processo repete-se até que um participante cumpra todos os 
requisitos. 
 
  
5. Vencedores e Entrega de Prémios 
5.1. A escolha dos vencedores efetuada pelo júri da agência fornecedora de Bimbo 
Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo é final e irreversível. 
5.2. Os vencedores serão, posterior à avaliação descrita no ponto 3.3. deste 
regulamento, anunciados na página de Instagram Bimbo Portugal, podendo a marca 
utilizar os vídeos Reels identificados. 
5.3. A entrega dos prémios será feita por correio ou transportadora. 
5.4. Os participantes vencedores autorizam Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo 
Bimbo a divulgar o seu nome, através dos diferentes meios de comunicação social, 
nomeadamente, Internet, ou outros meios de divulgação. 
  
  
6. Direitos 
6.1. Através da participação no passatempo os participantes transferem para a Bimbo 
Donuts Portugal, Lda – Grupo Bimbo os direitos de autor relativamente à receita, 
frases, textos, fotografias, vídeos e imagens que submetem ao referido passatempo, 
autorizando e ficando a Bimbo Donuts Portugal, Lda – Grupo Bimbo detentora dos 
direitos de reprodução, distribuição e comunicação pública, incluindo em conjunto com 
outras obras, assim como o direito de modificação da aludida receita, frases, textos, 
imagens e fotografias para as adaptar às necessidades editoriais das mesmas. 
6.2. No âmbito do disposto na alínea anterior, os participantes renunciam a qualquer 
remuneração, seja a que título for, nomeadamente, a título de remuneração especial 
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ou compensação suplementar, por toda e qualquer utilização que a Bimbo Donuts 
Portugal, Lda. – Grupo Bimbo faça da receita, textos, frases, imagens, vídeos e 
fotografias. 
6.3. Os conteúdos inseridos pelos participantes do presente passatempo são da sua 
total e exclusiva responsabilidade. Os referidos conteúdos representam a opinião do 
seu signatário, não vinculando, em qualquer circunstância, a Bimbo Donuts Portugal, 
Lda. – Grupo Bimbo. 
6.4. A Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo não assume qualquer 
responsabilidade por conteúdos de terceiros. 
  
  
7. Exclusões 
Serão excluídos da participação do passatempo, sem aviso prévio, todas as 
participações que estejam numa ou várias das seguintes condições: 
7.1. Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 
7.2. Qualquer tentativa, não autorizada, de invasão dos sistemas do passatempo. Este 
ato será alvo de participação às autoridades competentes; 
7.3. Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal que visa obter vantagem competitiva no 
decorrer do Passatempo; 
7.4. Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou 
programas informáticos associados ao passatempo com o intuito de o influenciar de 
forma incorreta ou injusta para os outros participantes; 
7.5. Qualquer violação do disposto no presente Regulamento. 
  
  
8. Reservas 
8.1. A Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo reserva-se no direito, caso seja 
provado ou suscite qualquer suspeita, de excluir participações realizadas através de 
meios ilícitos. O mesmo se aplica a fotografias e/ou vídeos que não respeitem direitos 
de autor ou direitos de propriedade intelectual. 
8.2. A participação no passatempo confere à Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo 
Bimbo os direitos de uso e transmissão das fotografias e/ou vídeos submetidos. 
8.3. A Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo reserva-se ainda no direito de 
alterar, sem aviso prévio, qualquer um dos pontos anteriores, sempre que se justifique 
ou que seja necessário. 
  
  
9. Dados pessoais 
9.1 Ao identificar a página de Instagram Bimbo PT, o utilizador autoriza 
expressamente a recolha, o processamento, conservação e demais formas de 
tratamento dos seus Dados Pessoais, incluindo, mas sem limitar, a comunicação e 

transferência dos referidos Dados a todas as empresas do Grupo Bimbo na Europa e 
no Mundo, neste último caso nos termos do 9.3.8, designadamente com o fim de 
contactos a estabelecer com o utilizador, nomeadamente através de meios eletrónicos, 
envio de futuras informações sobre serviços, produtos, ofertas das marcas do Grupo 
Bimbo®, no seu âmbito mais abrangente, ao cumprimento de obrigações legais a 
cargo da Bimbo Donuts Portugal,Lda., bem como à execução e gestão de todos e 
quaisquer procedimentos internos Bimbo Donuts Portugal,lda. já existentes ou a serem 
implementados no futuro. 

9.2 No cumprimento da Lei n.º 58/2019, de 08 de Agosto (doravante “Lei de Proteção 
de Dados”), bem como de qualquer legislação posterior que a revogue, substitua e/ou 
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complemente, e do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados - Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, a Bimbo 
Donuts Portugal,ldª. informa o utilizador que o tratamento dos dados de natureza 
pessoal que lhe digam respeito (doravante “Dados Pessoais”), no âmbito da utilização 
deste website, é da responsabilidade da Bimbo Donuts Portugal,Lda., 
9.3 A Bimbo Donuts Portugal,Lda. declara que os dados pessoais do utilizador serão 
tratados nos seguintes termos: 9.3.1 Responsável pelo tratamento: Bimbo Donuts 
Portugal, Lda., sociedade por quotas, com sede na Rua da Indústria, nº 25, Bairro de 
São Carlos, 2725-473 Mem Martins, com o capital social de EUR: 5.002.000,00, 
pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 
501487646, e email apoioclientespt@grupobimbo.com; 
9.3.2 O contacto do encarregado de proteção de dados, é o 
seguinte: lpdp@grupobimbo.com 
9.3.3 Dados recolhidos e tratados: Nome, Data de Nascimento, E-Mail e Morada (a 
qual inclui a localidade e código postal); 
9.3.4 Origem dos dados: fornecidos pelo participante após contacto da marca ao 
mesmo; 
9.3.5 Finalidade e fundamento jurídico do tratamento: envio do prémio final; 
9.3.6 Entidades subcontratadas: Happen'in - Creative Solutions Lda, com sede na 
Avenida Do Movimento Das Forças Armadas Nº6 - 2ºesq. 2710-431 Sintra Lisboa, NIF 
508867959 
9.3.7 Destinatários ou categorias de destinatários: para Uso Interno do Grupo Bimbo, 
no seu âmbito mais abrangente, para efeitos de contactos a estabelecer com o 
utilizador, nomeadamente através de meios eletrónicos, envio de futuras informações 
sobre serviços, produtos, ofertas das suas marcas. 
9.3.8 Transferência de dados para fora da União Europeia (país terceiro ou 
organização internacional): As transferências de dados para países terceiros e 
organizações internacionais só podem ser efetuadas no pleno respeito pelo 
regulamento. (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 
2016. Só poderão ser realizadas transferências se, sob reserva das demais 
disposições do referido regulamento, as condições constantes das disposições do 
aludido regulamento relativas a transferências de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais forem cumpridas pelo responsável pelo 
tratamento ou subcontratante 
9.3.9 Prazo de conservação dos dados: Os Dados serão alojados no e-mail 
lpdp@grupobimbo.com até um prazo máximo de 30 dias após o envio do prémio. Após 
confirmação da receção do mesmo, os dados serão eliminados. 
9.3.10 Direitos do titular: 
a. Direito de acesso: o titular tem o direito de obter da Bimbo Donuts Portugal,Lda. a 
confirmação de que os dados pessoais que lhe dizem respeito são ou não objecto de 
tratamento e, sendo o caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais. 
b. Direito de rectificação: o titular tem o direito de solicitar, a qualquer momento, a 
retificação dos seus dados pessoais e, bem assim, o direito a que os seus dados 
pessoais incompletos sejam completados, incluindo por meio de uma declaração 
adicional. 
c. Direito ao apagamento: o titular tem o direito de obter, por parte da Bimbo Donuts 
Portugal,Lda. o apagamento dos seus dados quando se aplique um dos seguintes 
motivos: (i) os dados do titular deixarem de ser necessários para a finalidade que 
motivou a sua recolha ou tratamento; (ii) o titular retirar o consentimento em que se 
baseia o tratamento dos dados e não existir outro fundamento jurídico para o referido 
tratamento; (iii) o titular opor-se ao tratamento ao abrigo do direito de oposição e não 
existirem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento; (iv) caso os 
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dados do titular sejam tratados ilicitamente; (v) caso os dados do titular tiverem de ser 
apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que a Bimbo Donuts 
Portugal,Lda. esteja sujeita. 
d. Nos termos legais aplicáveis, a Bimbo Donuts Portugal,Lda. não tem a obrigação de 
apagar os dados do titular na medida em que o tratamento se revele necessário ao 
cumprimento de uma obrigação legal a que a Bimbo Donuts Portugal,Lda. esteja 
sujeita ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito da Bimbo 
Donuts Portugal,Lda. num processo judicial. 
e. Direito à limitação: o titular tem o direito de obter, por parte da Bimbo Donuts 
Portugal,Lda. a limitação do tratamento dos seus dados se se aplicar uma das 
seguintes situações (a limitação consiste em inserir uma marca nos dados pessoais 
conservados com o objectivo de limitar o seu tratamento no futuro): (i) se contestar a 
exactidão dos dados pessoais, durante um período que permita à Bimbo Donuts 
Portugal,Lda. verificar a sua exactidão; (ii) se o tratamento for ilícito e o titular se 
opuser ao apagamento dos dados, solicitando, em contrapartida, a limitação da sua 
utilização; (iii) se a Bimbo Donuts Portugal,Lda. já não precisar dos dados do titular 
para fins de tratamento, mas esses dados sejam requeridos pelo titular para efeitos de 
declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial; (iv) caso o titular 
se tenha oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos da Bimbo 
Donuts Portugal,Lda. prevalecem sobre os do titular. Quando os dados do titular sejam 
objecto de limitação, só poderão, à excepção da conservação, ser tratados com o 
consentimento do titular ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um 
direito num processo judicial, de defesa dos direitos de outra pessoa singular ou 
colectiva, ou por motivos de interesse público legalmente previstos. 
f. Direito de portabilidade: o titular tem o direito de receber os dados pessoais que lhe 
digam respeito e que tenham sido fornecidos à Bimbo Donuts Portugal,Lda., num 
formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir 
esses dados a outro responsável pelo tratamento, se: (i) o tratamento se basear no 
consentimento ou num contrato de que o titular é parte e (ii) o tratamento for realizado 
por meios automatizados. O direito de portabilidade não inclui dados inferidos nem 
dados derivados, i.e., dados pessoais que sejam gerados pela Bimbo Donuts 
Portugal,Lda. como consequência ou resultado da análise dos dados objecto de 
tratamento. O titular tem o direito a que os dados pessoais sejam transmitidos 
directamente entre os responsáveis pelo tratamento, sempre que tal seja tecnicamente 
possível. O exercício do direito de portabilidade dos dados aplica-se sem prejuízo do 
direito ao apagamento dos dados. 
g. Direito de oposição: o titular tem o direito de se opor a qualquer momento, por 
motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais 
que lhe digam respeito que assente no exercício de interesses legítimos prosseguidos 
pela Bimbo Donuts Portugal,Lda. ou quando o tratamento for efectuado para fins que 
não sejam aqueles para os quais os dados pessoais foram recolhidos. A Bimbo 
Donuts Portugal,Lda. cessará o tratamento dos dados do titular, salvo se apresentar 
razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que prevaleçam sobre os 
interesses, direitos e liberdades do titular, ou para efeitos de declaração, exercício ou 
defesa de um direito da Bimbo Donuts Portugal,Lda. num processo judicial. 
h. Direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional de Protecção de 
Dados (CNPD) ou outra autoridade de controlo em matéria de protecção de dados 
pessoais. Os dados de contacto da CNPD são os seguintes: Rua de São Bento n.º 
148-3º 1200-821 Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e-
mail: geral@cnpd.pt. 
i. Exercício dos direitos pelo titular: o direito de acesso, o direito de rectificação, o 
direito de apagamento, o direito à limitação, o direito de portabilidade e o direito à 
oposição podem ser exercidos pelo titular mediante contacto 
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para lpdp@grupobimbo.com, ao qual receberá resposta por escrito (incluindo por 
meios electrónicos) ao pedido do titular no prazo máximo de um mês a contar da 
recepção do pedido, salvo em casos de especial complexidade, em que esse prazo 
pode ser prorrogado até dois meses. 
j. A Bimbo Donuts Portugal,Lda. obriga-se a cumprir as medidas de segurança 
técnicas e organizativas que sejam adequadas a garantir a proteção dos dados e que 
terceiros não tenham acesso à informação, e, bem assim, que os dados não são 
divulgados direta ou indiretamente, ou utilizados para outros fins salvo se obtido o 
consentimento dos titulares para o efeito. 
  
  
Aviso legal 
Serão consideradas inválidas, e sujeitas a procedimento judicial, todas as 
participações que contenham imagens ou textos de teor, explícito ou implícito, de 
natureza sexual, carácter violento ou com menores de 16 anos de idade ou que, de 
qualquer forma, violem a lei. 
A Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo não será responsável por quaisquer 
perdas e/ou danos ou prejuízos causados por qualquer falha de desempenho, erro, 
omissão, interrupção, eliminação, deficiência, atraso de funcionamento ou 
transmissão, vírus informático, avaria de linha de comunicação, roubo ou destruição 
ou acesso não autorizado, alteração ou utilização de registo aquando da participação 
no presente passatempo. 
O Passatempo não é, patrocinado, apoiado, administrado ou associado ao Facebook. 
O Facebook não é responsável pela participação dos Participantes no Passatempo, 
pelo que cada Participante isenta o Facebook de qualquer responsabilidade no âmbito 
do Passatempo. 
Quaisquer questões, comentários ou reclamações referentes ao Passatempo deverão 
ser endereçadas diretamente à Bimbo Donuts Portugal, Lda. – Grupo Bimbo através 
do email apoioclientespt@grupobimbo.com. 
 

Sintra 22-08-2022 

mailto:apoioclientespt@grupobimbo.com

