
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL “MULTIPACK MENTOS”

CHUPA CHUPS  (PORTUGAL), S.A, com sede em Av. Casal da Serra, Lt. I-3, Sala 8,
freguesia de Póvoa de Santa Iria, Concelho de Vila Franca de Xira, com o número de
pessoa coletiva 505 746 654 (adiante “CHUPA CHUPS”), vai levar a cabo, entre o dia 26
de  Fevereiro  de  2019  e  o  dia  11  de  Agosto  de  2019, uma  campanha  promocional
denominada:  “MULTIPACK MENTOS”,  que tem por  objetivo  incentivar  as vendas de
produtos  da marca  “Mentos”,  abaixo  indicados,  e  que  será  gerida  pela  agência
INNOVACION MEDIA, com o NIF B-65066102 e morada no Paseo de las Delicias, N.º
135 - 1ºb, 28045 Madrid, Espanha  (doravante, “AGÊNCIA”), regendo-se pelos seguintes
termos e condições:

1. Duração da campanha 

A campanha decorrerá entre o dia 26 de Fevereiro de 2019 e o dia 11 de Agosto de 2019.

2. Produtos objecto da campanha 

Producto Códigos EAN
Mentos Fruit Multipack 3 unidades 8723400772637
Mentos Mint Multipack 3 unidades 8723400772620
Mentos Rainbow Multipack 3 unidades 8723400758518
Mentos Chicle Pure Fresh - Fresh Mint 
Multipack 2 unidades

8410031962338

Mentos Chicle Pure Fresh - Wintergreen 
Multipack 2 unidades

8410031962345

Mentos Chicle Full Fruit – Frutas Silvestres y 
Lima Multipack 2 unidades

8410031962321

3. Participantes 

3.1. Esta campanha destina-se a clientes da CHUPA CHUPS que adquiram os produtos
objecto  da  campanha,  melhor  identificados  no  ponto  2.  deste  regulamento,  em lojas
situadas em Portugal e tenham idade igual ou superior a dezoito (18) anos. 

3.2. A CHUPA CHUPS poderá exigir que os participantes comprovem o cumprimento das
condições de participação na presente campanha, através da apresentação / entrega de
qualquer documento ou justificação que ateste esse cumprimento, nomeadamente, cópia
do bilhete de identidade, cartão de cidadão, cartão de residência, passaporte, etc... 

3.3. Os prémios da presente campanha limitam-se a um único reembolso por talão de
compra e por participante.



3.4.  Não poderão participar  no passatempo os empregados da  CHUPA CHUPS e da
AGÊNCIA.

4. Condições de participação 

Constituem cumulativamente condições de participação na presente campanha: 

4.1.  Esta  campanha  promocional  destina-se  a  compras  dos  produtos  objecto  da
campanha  distribuídos  pela  CHUPA CHUPS,  melhor  identificados  no  ponto  2.  deste
regulamento.

4.2. A campanha irá abranger as compras dos produtos melhor identificados no ponto 2.,
realizadas entre o dia 26 de Fevereiro de 2019 e o dia 11 de Agosto de 2019. A data de
aquisição e o valor dos produtos serão as que constem no talão de compra. 

4.3. A presente promoção não é acumulável com outras promoções.

4.4. Os participantes têm de adquirir um dos produtos objecto da campanha distribuídos
pela CHUPA CHUPS, e seguir as instruções de participação indicadas na página  Web
www.mentos.pt, facultando as seguintes informações e dados: 

a) Nome completo;
b) Documento  oficial  de  identidade:  bilhete  de  identidade,  cartão  de  cidadão,

cartão de residência, etc...;
c) Número de telefone e email;
d) Fotografia do original do talão de compra e fotografia do original do código de

barras dos produtos em promoção adquiridos;
As fotografias deverão cumprir as seguintes especificações:
 Tamanho máximo da fotografia: 4mb
 Formato da fotografia: jpg, gif ou tiff.

e) Número de IBAN onde deseja receber o reembolso do produto adquirido;
f) Estabelecimento onde foi adquirido o produto;
g) Declaração de aceitação do regulamento da presente Promoção

4.5. Para validar uma participação como correta, é imprescindível que todos os elementos
sejam facultados de forma clara, legível e em perfeito estado de visualização. 

4.6. O cumprimento de todas as condições estabelecidas neste regulamento é requisito
essencial para poder participar na promoção.



4.7. Qualquer participação enviada fora de prazo, incompleta, incorreta, com dados falsos
ou  que  não  cumpra  com  todas  as  condições  da  campanha descritas  no  presente
regulamento será automaticamente excluída. 

4.8. Serão, ainda, excluídas as participações fraudulentas, assentes em dados falsos, ou
que de alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento.

5. Consultas e reclamações
5.1. Qualquer dúvida em relação à presente campanha deverá ser esclarecida por correio
eletrónico  enviado  para  o  endereço  mentos@pmkt.pt As  respostas  serão  dadas  por
correio eletrónico.

4.2.  Qualquer reclamação relativa à presente campanha deverá ser efectuada no prazo
máximo de 90 dias a contar desde a data de finalização da campanha, sob pena de
caducidade do direito de reclamar. 

5.3. A reclamação poderá ser efectuada por correio eletrónico enviado para o endereço
mentos@pmkt.pt. A resposta à reclamação será dada por correio eletrónico ou chamada
telefónica. 

6. Prémios
6.1.  Cumprindo  as  condições  do  presente  regulamento,  desde  que  não  tenha  sido
atingido o limite máximo de mil (1.000) reembolsos, os participantes serão reembolsados
numa importância correspondente a cem por cento (100 %) do preço pago pela aquisição
dos produtos  objecto  da  campanha  distribuídos  pela  CHUPA  CHUPS,  melhor
identificados no ponto 2. deste regulamento;

6.2. A presente camapanha está limitada a um máximo de 1.000 reembolsos e a um único
reembolso por talão de compra, IBAN e por participante. 

6.3. O reembolso será realizado por transferência bancária para o IBAN facultado,  num
prazo não superior a 30 dias contados desde a data de recepção da participação com
todos os elementos requeridos. 

6.4. Os participantes da campanha receberão uma mensagem de correio eletrónico a
informar se a respetiva participação é, ou não, válida. No caso de não o ser, poderá ser
concedido aos participantes um prazo para enviar por correio eletrónico todos os dados
necessários (mencionados no ponto 4 do presente regulamento), sob pena de, não o
fazendo, as suas participações ser automaticamente excluídas.

7. Alteração ao Regulamento e cancelamento.
7.1.  O  presente  regulamento  poderá  ser  alterado  a  qualquer  momento  pela  CHUPA
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CHUPS,  sem  aviso  prévio  e,  ou,  justificação,  sendo  essas  alterações  devidamente
publicitadas.

7.2.  Em  circunstância  alguma  a  CHUPA  CHUPS  poderá  ser  responsabilizada  por
participações com informações incorrectas, inválidas ou corrompidas, falta temporária de
disponibilidade ou de continuidade do funcionamento das redes de telecomunicações, por
motivos a que seja alheia. A CHUPA CHUPS não será igualmente responsável por casos
de  força  maior  (tais  como  greves),  que  possam  condicionar  ou  afetar,  total  ou
parcialmente, o reembolso atribuído.

7.3. A CHUPA CHUPS reserva-se o direito de, a qualquer momento, cancelar a presente
campanha. 

8.  Aceitação 
A participação na presente campanha implica a aceitação, integral e sem reservas, de
todos  e  cada  um  dos  termos  e  condições  constantes  no  presente  regulamento.  O
incumprimento  de  qualquer  um dos termos do regulamento  por  parte  do  participante
determinará a sua imediata exclusão.

9. Proteção de Dados
9.1. Para efeitos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de abril  de 2016, aplicável desde 25 de Maio de 2018, relativo à proteção das
pessoas singulares em matéria de tratamento de dados pessoais e à livre  circulação
desses dados, bem como da legislação nacional em vigor, a CHUPA CHUPS é a entidade
responsável  pela recolha e tratamento dos dados pessoais de todos os participantes,
acima referidos.

9.2. O fornecimento de dados pessoais é requisito necessário para se poder participar
nesta promoção,  bem como para a correcta gestão da mesma e para a entrega dos
prémios.  Os  dados pessoais  recolhidos serão tratados pela  CHUPA CHUPS para  as
seguintes finalidades:
Gestão da sua participação na presente campanha (o que inclui a verificação de práticas
fraudulentas ou contrárias ao Regulamento). Neste caso os seus dados pessoais serão
tratados com fundamento  na necessidade de execução do Regulamento  da presente
campanha;
 

9.3. Os dados pessoais serão tratados e armazenados informaticamente, assumindo a
CHUPA CHUPS  o  compromisso  de  garantir  a  segurança  e  proteção  desses  dados
pessoais, adoptado as medidas adequadas para o efeito.

9.4. Os seus dados pessoais serão conservados pelo período necessário à gestão da
campanha, sendo eliminados assim que já não sejam necessários para a prossecução da
finalidade para a qual foram recolhidos.



Poderemos ainda conservar  certos  dados pessoais  por  um período de duração mais
longo, num ficheiro de arquivo, de modo a nos ser possível apresentar defesa em ações
judiciais, até ao termo da limitação legal prevista na legislação aplicável.

9.5. A CHUPA CHUPS assegura ao  titular dos dados pessoais o direito de acesso aos
seus  dados  pessoais,  bem  como  a  respetiva  rectificação,  eliminação,  portabilidade,
limitação. 
O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar à CHUPA CHUPS a eliminação dos
seus dados.
A CHUPA CHUPS tem a  obrigação  de eliminar  os  dados  pessoais  dos  participantes
verificando-se alguma das seguintes situações:

 Os dados pessoais deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a
sua recolha ou tratamento;

 O titular dos dados pessoais retirar o seu consentimento para o tratamento de
dados;

9.6. Para exercer qualquer dos referidos direitos o titular dos dados pessoais deve dirigir
-se, por escrito, à CHUPA CHUPS através do seguinte endereço de correio eletrónico
pvmdpo@it.pvmgrp.com.

A CHUPA CHUPS poderá solicitar prova de identidade do titular dos dados pessoais de
modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular.

Poderá  contactar  o  Encarregado da Proteção de Dados da Chupa-Chups através do
seguinte endereço de e-mail: DPO-PT@perfettivanmelle.com.

Também tem o direito  de  apresentar  uma queixa  junto da autoridade competente  de
supervisão da proteção de dados.

9.7. No âmbito da promoção “MULTIPACK MENTOS” a CHUPA CHUPS poderá recorrer
a terceiros para a prestação de determinados serviços (localizados dentro ou fora da
União  Europeia),  o  que  poderá  implicar,  em  algumas  situações,  o  acesso,  por  tais
entidades, a dados pessoais. A CHUPA CHUPS compromete-se a, nesse caso, adotar as
medidas necessárias e adequadas, por forma a assegurar que as entidades que tenham
acesso a tais dados pessoais, sejam reputadas e ofereçam elevadas garantias a este
nível,  o que ficará devidamente consagrado e acautelado em contrato a celebrar,  por
escrito, entre a CHUPA CHUPS e a(s) terceira(s) entidade(s).
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Com  efeito,  qualquer  entidade  subcontratada  pela  CHUPA CHUPS  tratará  os  dados
pessoais, em seu nome e por sua conta, no compromisso de adotar as medidas técnicas
e  organizacionais  necessárias  por  forma  a  proteger  os  dados  pessoais  contra  a
destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não
autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.

Em qualquer dos casos, a CHUPA CHUPS permanece responsável pelo tratamento dos
dados pessoais.


