
 

 

O Clube Dr. Oetker (CO) é uma plataforma de participação dos Passatempos da Dr. 

Oetker, onde pode também ficar a par de todas as novidades através da nossa Newsletter.  

1 - MEMBRO DO CLUBE DR. OETKER 

Qualquer pessoa com residência em Portugal, maior de 18 anos, pode tornar-se membro do Clube Dr. Oetker, no 

momento do seu registo online através de www.clubeoetker.pt. De forma a validar o seu registo terá que preencher todos 

os dados requeridos no formulário do Clube Dr. Oetker e ao fazer estará a concordar com as regras do presente 

regulamento. 

Como membro do Clube Dr. Oetker deverá fornecer um email válido, uma vez que todas as comunicações entre a Dr. 

Oetker Portugal e o membro do Clube Dr. Oetker serão feitas via email para o endereço indicado no registo. 

1.1.  A participação como membro do Clube Dr. Oetker será anulada pelas seguintes razões: 

1.1.1. Quando o endereço de e-mail não é válido, impossibilitando a comunicação entre ambas as partes. 

1.1.2. Quando são fornecidas deliberadamente falsas informações. 

1.1.3. Quando se faz mau uso dos benefícios fornecidos pelo Clube Dr. Oetker ou se viole algumas das regras do Clube 

Dr. Oetker. 

1.1.4. A pedido do membro do clube (através do envio de um e-mail para geral@oetker.pt). 

 

2 – REGRAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS PASSATEMPOS 

2.1 Os Passatempos da Dr. Oetker destinam-se a todos os indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal 

Continental e Ilhas; 

2.2 Todos os Passatempos desenvolvidos pela Dr. Oetker têm regras de participação e mecânicas específicas, as quais 

são descriminadas num documento específico em cada Passatempo; 

2.3 Para participar nos Passatempos da Dr. Oetker é obrigatório o registo no site www.clubeoetker.pt. Para registar-se 

clique aqui. 

 

3- NEWSLETTER 

A Newsletter da Dr. Oetker tem como objetivo mantê-lo informado sobre todas as informações mais recentes da sua 

marca preferida, incluindo passatempos, ofertas e produtos novos. Para subscrever a newsletter clique aqui. 

 

 

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


 

4 - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A Dr. Oetker Portugal Lda está empenhada em proteger a privacidade do utilizador. Para saber mais sobre a nossa 

Política de Privacidade siga este link. Ao aceder ao Clube Dr. Oetker está a consentir a recolha de informações e a 

utilizar os procedimentos descritos na declaração de privacidade. 

 

 

5 - CONDIÇÕES FINAIS 

A Dr. Oetker Portugal reserva o direito, se necessário, de corrigir ou modificar as regras gerais do CO. Os membros 

serão informados sobre estas alterações através do e-mail de registo e via www.oetker.pt. A Dr. Oetker Portugal terá 

sempre em consideração os interesses dos seus consumidores e membros do Clube Dr. Oetker. 

 

As regras gerais do Clube Dr. Oetker foram efetuadas pela Dr. Oetker Portugal Lda., regularizadas para operarem 

apenas em Portugal e para membros residentes em Portugal. 

 

As regras do Clube Dr. Oetker, são aplicadas desde 2 de Abril de 2018. 

https://www.clubeoetker.pt/pages/politica-de-privacidade

