
 

 

Regulamento Passatempo 

“Ganhe 1 Frigorífico SMEG” 

 

 

1. DEFINIÇÕES 

1.1 A Dr. Oetker Portugal, Lda., com sede na Av. D. João II, Torre Fernão de Magalhães, nº 43, 6º esq., Parque das Nações 

1990-083 Lisboa, pessoa colectiva nº 507351630 leva a efeito no período de 5 de setembro a 9 de outubro de 2019, uma 

ação promocional denominada “Ganhe 1 Frigorífico SMEG” com a atribuição de 1 Frigorífico SMEG, modelo FAB32. 

 

1.2 A ação promocional destina-se a todos os indivíduos residentes em Portugal Continental e Ilhas que comprem 2 pizzas 

Dr. Oetker marca Ristorante (de qualquer sabor), dentro do período da ação promocional (de 5 de setembro a 9 de 

outubro de 2019). 

 

Esta promoção, não é acumulável com outras promoções em vigor e os produtos não sofrerão qualquer aumento de preço 

em virtude da ação Promocional. Serão excluídos os vencedores de outros passatempos de loja da Dr. Oetker dos últimos 

6 meses. 

 

Ação válida apenas para o consumidor final, estarão excluídos destas ações os profissionais que compram as pizzas para 

revenda. 

 

1.3 Não podem concorrer os trabalhadores e os membros da Dr. Oetker Portugal, Lda. e dos corpos sociais ou das 

empresas por esta contratadas para a implementação da ação promocional, nem os familiares diretos das referidas 

pessoas. 

 

2. MECÂNICA 

2.1 Para participar nesta ação promocional é necessário: 

1. Comprar 2 pizzas Ristorante. 

2. Guardar o talão de compra. 

3. Escrever uma frase criativa com as palavras “Pizza” e “Ristorante”. 

4. Registar-se como membro do Clube Dr. Oetker (www.clubeoetker.pt). Ação promocional válida para novos e 

actuais registos no Clube Dr. Oetker. 

http://www.clubeoetker.pt/


5. Participar no passatempo através do separador Passatempos no Clube Dr. Oetker 

(http://www.clubeoetker.pt/passatempos). 

6. Inserir o talão de compra e a frase criativa (no Clube Dr. Oetker). 

7. O prémio será atribuído ao participante que tiver a frase mais criativa. A decisão será feita por um grupo de 

jurados da equipa da Dr. Oetker.  

 

 

Nota: Após a definição do vencedor, nada obriga a Dr. Oetker a comunicar a respetiva frase vencedora, pelo que 

apenas será comunicado o nome do vencedor.  

 

2.2 Para serem considerados válidos, os talões de compra deverão ter data entre 5 de setembro e 9 de outubro de 

2019. As 2 pizzas poderão ser adquiridas em apenas 1 talão ou em 2 talões diferentes. 

 

2.3 Não serão consideradas válidas participações em que o talão de compra não esteja dentro do período de tempo 

indicado em cima, ou em que o documento adicionado no Clube Dr. Oetker seja diferente de um talão de compra. 

 

2.4 O Frigorifico SMEG, modelo FAB32, vai ser atribuído à participação válida com a frase mais criativa. 

Cada membro ou registo do Clube Dr. Oetker poderá participar as vezes que pretender, não existindo limites de 

participações. 

 

2.5 A Dr. Oetker Portugal, Lda., não se responsabiliza por participações não recebidas, não reconhecidas ou mal 

introduzidas em sistema (no Clube Dr. Oetker).  

 

2.6 As formalidades constantes deste Regulamento são absolutamente determinantes para a atribuição de qualquer 

prémio, pelo que a respectiva preterição; incompletude ou toda e qualquer actuação ilícita e ilegal para obter vantagem 

competitiva no decorrer deste passatempo; implicará sempre a exclusão (sem aviso prévio) dos participantes envolvidos.  

 

2.7 Se uma participação vencedora for considerada inválida (exemplo: o ficheiro inserido como talão de compra não 

estar dentro do período da ação), o prémio passará para a participação válida seguinte.  

 

2.8 Se solicitado pela Dr. Oetker, o vencedor da acção promocional deverá enviar o talão de compra original para:  

Passatempos Dr. Oetker 

Dr. Oetker Portugal,  Lda.  

Av. D. João II, Torre Fernão de Magalhães, Nº 43, 6º esq.,  

Parque das Nações 1990-083 Lisboa. 

 

http://www.clubeoetker.pt/passatempos


3. PRÉMIOS 

3.1 Descrição do prémio 

O prémio consiste na atribuição de 1 Frigorífico SMEG, modelo FAB32. O participante vencedor poderá escolher a cor 

que quiser dentro das seguintes cores disponibilizadas para o modelo FAB32: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.2 Características do Frigorífico SMEG, modelo FAB32: 

1. Portas não reversíveis com dobradiças à direita. 

2. Funções do display: Modo férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Alarme perda de temperatura, 
Luz indicadora de funcionamento. 

3. FRIGORÍFICO 

Constituído por: 2 prateleiras de vidro ajustáveis em altura, 1 prateleira de vidro fixa sobre gaveta; Gaveta de 
legumes com guias deslizantes; 1 prateleira na porta com tampa transparente; 2 prateleiras na porta ajustáveis 
em altura; Sistema de ventilação MultiFlow. 

 

 



CONGELADOR 

Zona de congelação rápida, 3 gavetas, comando para congelação rápida  

ETIQUETA ENERGÉTICA: Classe energética A+++ 

Dimensão em mm: A1968 x L601 x P 748;  

 

4. RESULTADOS 

4.1 Após identificação do vencedor, este será contactado via e-mail até dia 31 de outubro de 2019, inclusive. Apenas o 

vencedor será contactado. A entrega do prémio pode demorar até 105 dias úteis – mediante a disponibilidade em stock 

da cor pretendida pelo vencedor (em Portugal e no armazém do produtor em Itália). A data prevista de entrega só poderá 

ser confirmada após a escolha da cor por parte do vencedor.  

 

4.2 O vencedor deverá reclamar o prémio até 30 dias após ter sido contactado nos termos do número anterior. 

 

4.3 O resgate do prémio e a entrega do mesmo serão feitos da seguinte forma: 

Resgate: após recepção do e-mail por parte da Dr. Oetker, o vencedor deverá confirmar via e-mail que os dados 

de registo (nomeadamente a morada) estão correctos no Clube Dr. Oetker.  

Entrega: Todos os detalhes relativos à entrega serão atempadamente acordados entre o vencedor e a Entidade 

Organizadora. 

 

4.4 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 desqualificada. Ao fornecer os seus dados 

pessoais, o participante declara que os mesmos são verdadeiros. 

 

4.5 A Dr. Oetker Portugal, Lda. garante a confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. Os dados recebidos são 

processados e destinam-se ao tratamento desta promoção, fins estatísticos e da futura correspondência da Dr. 

Oetker Portugal, Lda., sendo garantido nos termos da lei o direito de acesso, retificação e eliminação dirigindo-se para o 

efeito a: Dr. Oetker Portugal, Lda. com sede na Av. D. João II, Torre Fernão de Magalhães, Nº 43, 6º esq., Parque das 

Nações 1990-083 Lisboa. 

 

4.6 Os direitos aos prémios atribuídos serão estritamente pessoais e intransmissíveis em vida. Os prémios não são 

convertíveis em dinheiro. A participação nesta ação promocional, designadamente o recebimento dos prémios significará, 

por parte dos participantes, a integral aceitação do presente regulamento. 

 

 



 

5.  DADOS PESSOAIS 

1. A Dr. Oetker Portugal é a entidade responsável pela recolha e tratamento manual e automatizado dos dados 

pessoais dos participantes disponibilizados no momento do preenchimento do formulário eletrónico para registo 

em https://www.clubeoetker.pt/perfil/registo, garantindo a segurança e confidencialidade do tratamento dos 

mesmos. Os dados serão tratados para a finalidade de gestão da participação no passatempo (inclusivamente 

comunicação do vencedor final e atribuição dos prémios a que haja lugar), em respeito pela legislação de dados 

pessoais em vigor, especialmente a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, bem como o Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 (“Regulamento Geral sobre Proteção de Dados”), 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados. 

2. Mediante o preenchimento do formulário eletrónico para registo da participação e indicação do seu 

consentimento expresso, os concorrentes autorizam que os seus dados pessoais aí fornecidos sejam recolhidos e 

tratados pela Dr. Oetker Portugal para os efeitos mencionados e de acordo com a Política de Privacidade constante 

da página https://www.clubeoetker.pt. 

3. O preenchimento dos dados é obrigatório, sob pena de não poder ser validada a participação, pelo que os 

concorrentes garantem que os dados pessoais indicados são exatos e verdadeiros, autorizando que a Dr. Oetker 

Portugal verifique a veracidade dos mesmos. 

4. Os dados pessoais poderão ser comunicados a entidades subcontratadas pela Dr. Oetker Portugal para a prestação 

de serviços no âmbito do passatempo, inclusivamente a sua gestão ou gestão da página 

https://www.clubeoetker.pt, bem como a outras entidades legalmente competentes, nos termos da lei. 

5. Os dados pessoais serão armazenados num ficheiro eletrónico da responsabilidade da Dr. Oetker Portugal, 

estando garantidas as necessárias e adequadas condições de segurança de informação para a sua proteção. 

6. Em qualquer momento os concorrentes poderão exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, 

oposição, limitação e portabilidade dos dados de registo na página https://www.clubeoetker.pt, solicitando-o, por 

escrito, através do envio de e-mail para geral@oetker.pt. 

 

 

6. OUTRAS CONDIÇÕES 

6.1 A publicidade da promoção será feita através de peças de visibilidade colocadas no ponto de venda, nos sites 

www.oetker.pt e www.clubeoetker.pt. Não dispensa a consulta do presente Regulamento, que estará disponível em 

www.clubeoetker.pt 

 

https://www.clubeoetker.pt/perfil/registo
http://www.oetker.pt/
http://www.clubeoetker.pt/
http://www.clubeoetker.pt/


6.2 Qualquer participante premiado, que receba o seu prémio, aceitará desde logo autorizar a Dr. Oetker Portugal, Lda. a 

divulgar o seu nome do registo para quaisquer fins de informação da presente ação promocional, sem que isso lhe dê 

direito a qualquer compensação. 

 

6.3  A Dr. Oetker reserva-se o direito de desclassificar/excluir os participantes que deliberadamente tentem viciar em 

algum momento as regras e o espírito da promoção ou realizem alguma tentativa de participação 

fraudulenta/desconforme com o presente regulamento.  

 

6.4 Reserva-se ainda o direito à Dr. Oetker de, a qualquer altura, alterar este regulamento, ficando esta obrigada a 

comunicar as alterações a todos os participantes da presente ação promocional. 

 

6.5 Os menores de 18 anos necessitam apresentar declaração assinada pelos pais ou responsáveis a autorizar a sua 

participação e deverão solicitar autorização aos mesmos antes de transmitirem quaisquer dados pessoais, bem como 

pedir-lhes ajuda sempre que não estejam totalmente seguros sobre algum assunto descrito neste Regulamento. 

 

6.6 Para qualquer esclarecimento adicional pode contactar a Dr. Portugal através do e-mail: geral@oetker.pt.                                     

 

 Lisboa, 5 de setembro 2019 

 


