Regulamento da participação no concurso «ALIMENTAÇÃO MISTA PARA GATOS»
1. EMPRESA ORGANIZADORA
A ROYAL CANIN IBÉRICA, S.A., (adiante designada «ROYAL CANIN»), com sede social em
Madrid, Plaza de Carlos Trías Beltrán, 4, 1ª Planta. C.P. 28020 e com o NIF A28244481, irá
realizar uma ação promocional de âmbito nacional em Portugal através da Internet.
A referida ação promocional terá início a 19 de março de 2018 e terminará a 19 de abril de
2018, inclusive, dirigida às pessoas que cumpram os requisitos estabelecidos no presente
Regulamento.
2. PESSOAS A QUEM SE DIRIGE ESTA PROMOÇÃO
Poderão participar na promoção as pessoas residentes em Portugal e donas de um gato
que se inscrevam e carreguem uma foto do seu gato através do formulário Web
disponível em www.concursomixfeeding.pt e que aceitem o presente Regulamento, à
exceção(i) dos trabalhadores por conta de outrem empregados em qualquer uma das
sociedades e outras entidades com personalidade jurídica vinculadas à ROYAL CANIN (ii) As
pessoas singulares que participem direta ou indiretamente no capital da ROYAL CANIN (iii) o
Notário designado para o reconhecimento deste regulamento, nem nenhum dos funcionários
desse Notário, (iv) os donos e funcionários das distribuições que trabalham em exclusividade
com a ROYAL CANIN (v) Qualquer outra pessoa singular que tenha participado direta ou
indiretamente nesta Promoção ou tenha estado envolvida direta ou indiretamente na sua
preparação ou desenvolvimento (agência, fornecedores, etc.).
Para além das limitações estabelecidas anteriormente, também se consideram nulas as
participações sobre as quais a ROYAL CANIN possa verificar que pertencem a criadores ou
outros profissionais do sector, bem como a escolas de educação canina ou sociedades
protetoras. Ao aceitar este Regulamento, os Participantes consentem que a ROYAL CANIN
exclua ou desclassifique estas participações do Concurso.
3. PRÉMIOS
Os prémios consistirão em 5 lotes de um ano de alimentação mista (alimento seco e alimento
húmido) para gato.
O prémio entregue não será suscetível de trocas, alterações ou compensações a pedido dos
Vencedores, não podendo ser trocado por qualquer outro produto nem por dinheiro. A ROYAL
CANIN reserva-se o direito, se ocorrer justa causa, de efetuar qualquer mudança, suspender
ou prorrogar esta Promoção.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Esta Promoção será comunicada e disponibilizada através da Internet e das redes sociais.

Os participantes deverão ser donos de um gato e poderão participar através da sua inscrição
no formulário de registo online disponível no sítio Web www.concursomixfeeding.pt no qual
deverão carregar uma foto do seu gato.
Só será admitida a participação de pessoas maiores de idade e que comuniquem uma
residência em território português e será excluído da participação quem tiver facultado dados
incorretos, incompletos ou ilegíveis.
Esta Promoção está limitada a uma participação por pessoa, estando a empresa organizadora
autorizada a excluir todas as participações que se considerem duplicadas.
Portanto, serão consideradas nulas as participações que se tenham realizado posteriormente à
data de 19 de abril de 2018 (data de finalização da promoção), bem como as que não incluam
todos os dados de contacto, características e requisitos solicitados. A identidade dos
Participantes será acreditada exclusivamente através de documentos oficiais.

5. LIMITAÇÃO DE CONTEÚDOS
Os Participantes deverão partilhar a foto do seu gato no formulário de registo online do Sítio
Web www.concursomixfeeding.pt
Neste sentido, com carácter enunciativo e não limitativo, ao partilharem a fotografia no
formulário, não poderão incluir nenhum dos seguintes conteúdos:
o

Expressões indecorosas: Não deverão conter expressões que não sejam aptas
para todos os públicos incluindo, portanto, textos indecorosos ou que não se
considerem apropriados ou que firam a sensibilidade geral.

o

Discriminação: Em nenhum caso poderão realizar-se com uma intenção que
pretenda discriminar terceiros e que vulnerem os princípios do direito à honra,
à intimidade pessoal e familiar, à própria imagem e à dignidade da pessoa. É
proibido qualquer tipo de conteúdo discriminatório quer seja por motivos de
raça, sexo, religião, opinião, nacionalidade, deficiência ou qualquer outra
circunstância pessoal ou social. Também são proibidos comentários
depreciativos ou que não respeitem o mundo animal.

o

Atividades ilegais: Não poderão incluir conteúdos que promovam atividades
ilegais ou que incorporem conteúdo obsceno ou difamatório.

o

Conteúdo degradante: Não são permitidos comentários intimidatórios,
ameaçadores, degradantes ou que de qualquer maneira promovam a violência
contra uma pessoa ou uma determinada coletividade.

Caso se comprove que qualquer um dos Participantes da Promoção incorreu em alguma das
limitações estabelecidas no presente número, a ROYAL CANIN reserva-se o direito de excluir o
dito Participante da presente Promoção.
6. MODO DE FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO

A Promoção terá início a 19 de março de 2018 e terminará a 19 de abril de 2018, ambos
inclusive.
Os Vencedores serão selecionados entre todos os Participantes registados.
A ROYAL CANIN reserva-se o direito de efetuar alterações ou acrescentar anexos sucessivos
sobre o funcionamento e prémios da promoção, sempre que aquelas sejam justificadas ou não
prejudiquem os Participantes. De qualquer forma, a ROYAL CANIN informará os Participantes
sobre estas circunstâncias.
7. DATA DE SELEÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO
Os Vencedores do concurso serão apurados a 25 de abril de 2018, por um júri interno da
ROYAL CANIN, entre os Participantes devidamente registados e que tenham carregado uma
foto do seu gato no Sítio Web www.concursomixfeeding.pt
A ROYAL CANIN reserva-se o direito de protelar a seleção dos Vencedores se existir qualquer
motivo que possa justificá-lo, em cujo caso notificará os Participantes por correio eletrónico.
8. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ORGANIZADORA
A ROYAL CANIN reserva-se o direito de reduzir, prorrogar, modificar ou cancelar esta
promoção, caso se produzam circunstâncias excecionais que impeçam a sua realização,
comunicando essas circunstâncias de maneira a evitar qualquer prejuízo para os Participantes
na promoção.
A ROYAL CANIN não será responsável pelos atrasos, perdas ou danos em relação ao normal
decorrer da Promoção por causas que não lhe sejam imputáveis. Não será, também,
responsável em casos de força maior que possam impedir o Vencedor de desfrutar total ou
parcialmente do seu prémio, e ficará isenta de toda a responsabilidade se ocorrer algum dos
casos assinalados, bem como de qualquer responsabilidade pelos prejuízos e danos que
pudessem resultar durante o desfrute do prémio.
A ROYAL CANIN não se responsabiliza por possíveis perdas, danos, roubos, atrasos ou
qualquer outra circunstância imputável ao Vencedor ou a terceiros que possam afetar o
desenvolvimento da presente Promoção ou do usufruto do prémio.
A ROYAL CANIN reserva-se o direito de eliminar da Promoção, por motivo justificado, qualquer
utilizador que defraude, altere ou inutilize o bom funcionamento e o decorrer normal e
regulamentar da mesma.
9. VENCEDORES
Nesta Promoção serão selecionados 5 vencedores e 5 suplentes.
O resultado do concurso será publicado na página Web da ROYAL CANIN (www.royalcanin.es)
ou nas suas redes sociais e será comunicado ao vencedor por telefone e/ou por telegrama ou
carta registada ou por e-mail dentro de quinze dias úteis posteriores à celebração do mesmo.

Se o respetivo Vencedor não puder ser localizado ou contactado dentro de 10 (dez) dias úteis
seguintes à data da comunicação da ROYAL CANIN, o prémio será atribuído ao Suplente
selecionado e assim sucessivamente até se esgotarem os suplentes selecionados. Se não for
possível localizar os Participantes selecionados, entende-se que renunciam de forma
irrevogável ao prémio atribuído e a ROYAL CANIN poderá, conforme o caso, declarar a não
existência de um Vencedor dos prémios.
O Vencedor suportará a expensas próprias quaisquer cargas tributárias que a aceitação do
prémio possa acarretar, bem como qualquer outro gasto derivado da promoção que não seja
expressamente assumido pela ROYAL CANIN no presente Regulamento. Em nenhum caso
será entregue um prémio a pessoas que careçam de maioridade, bem como de capacidade
jurídica e/ou do necessário para a titularidade, uso ou desfrute do prémio, salvo se
acompanhadas pelo seu tutor legal ou com a autorização deste.
Caso se evidencie que os Vencedores/Suplentes não cumprem os requisitos exigidos no
Regulamento, ou se os dados facultados para participar forem inválidos ou caso não tenha sido
acreditado o que lhes fora solicitado, a sua participação será considerada nula e ficarão
automaticamente excluídos da Promoção, perdendo todos os direitos ao prémio atribuído nos
termos desta Promoção.
10. CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM
Ao aceitar o presente Regulamento, os Participantes acordam expressamente em ceder à
ROYAL CANIN uma Licença de publicação sobre as fotografias com as quais participem na
presente Promoção, através da qual autorizam a ROYAL CANIN a publicá-la de forma
totalmente gratuita, a nível mundial, pelo período máximo de duração permitido pela legislação
e sem restrição nem qualquer reserva. Esta licença abrange:


O direito de reprodução e distribuição das fotografias com as quais os Participantes
participem no Concurso, em qualquer tipo de suporte multimédia, incluindo os suportes
com fins publicitários, mediante quaisquer processos técnicos e modos de tratamento
(analógico, digital…) como por exemplo, computadores, telemóveis, tablets, etc., em
todo o tipo de formatos; e concretamente, o direito de armazenar, arquivar e alojar as
fotografias nos servidores da ROYAL CANIN, bem como em discos rígidos, memórias
RAM, ou em todo o tipo de formatos;



O direito de comunicação pública das fotografias dos Participantes mediante a sua
comunicação ao público, por quaisquer modos de difusão e redes de comunicação,
concretamente na Internet, nas páginas e perfis da ROYAL CANIN em redes sociais e
nos sites propriedade da ROYAL CANIN;



O direito de transformação das fotografias dos Participantes em todo o tipo de formatos
e apresentações, ilustrados com quaisquer legendas, textos e comentários (excluindo
os contextos políticos, pornográficos ou aqueles não adequados), abrangendo este
direito a possibilidade de retocar ou modificar as imagens enviadas pelos Participantes,
concretamente por motivos gráficos, de formato, clareza e/ou color, que possam ser
necessários.

Nos termos desta Licença, os Participantes aceitam que as fotografias com as quais participem
sejam utilizadas em qualquer oportunidade, tanto promocional como comercial, por decisão da
ROYAL CANIN.
Do mesmo modo, o Participante aceita que a ROYAL CANIN possa utilizar as fotografias com
as quais tenha participado, para citá-la e associá-la ao seu pseudónimo ou ao nome do seu
perfil do Facebook e outras redes sociais nas suas operações promocionais, de marketing e
publicitárias.
Os Participantes declaram expressamente que qualquer fotografia que enviem à ROYAL
CANIN através do formulário de registo pertence efetivamente a cada Participante ou conta
com a autorização dos legítimos titulares ou licenciados dos conteúdos e não infringe os
direitos de propriedade intelectual ou industrial de terceiros ou qualquer outro direito de
propriedade de terceiros e que essas imagens respeitam o mundo animal.
Os Participantes garantem à ROYAL CANIN que contam com todas as faculdades e poderes
necessários para acordar os direitos cedidos pela presente e declaram que as fotografias
enviadas à ROYAL CANIN são completamente originais e que nelas não figura nenhuma parte
de nenhuma outra obra de qualquer tipo, que possa comprometer a responsabilidade da
ROYAL CANIN.
O Participante reconhece ter sido informado de que a ROYAL CANIN rejeita todo o tipo de
responsabilidade acerca da exploração ou difusão das imagens enviadas pelos Participantes
em qualquer suporte.
Deste modo, os Participantes do Concurso renunciam a qualquer recurso contra a ROYAL
CANIN e contra qualquer outra sociedade que possa substitui-la no futuro.
11. PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL
A ROYAL CANIN leva muito a sério a proteção da sua privacidade e dos seus dados pessoais.
Por isso, a sua informação pessoal é guardada de forma segura e tratada com o máximo
cuidado.
Em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica 15/1999, de 11 de dezembro, de
Proteção de Dados de Carácter Pessoal (adiante designada LOPD), cada Participante, ao
aceitar este regulamento, consente que os dados pessoais facultados para a participação neste
Concurso sejam incorporados num ficheiro da titularidade da ROYAL CANIN para processar a
participação do concorrente e para lhe comunicar o prémio caso seja o Vencedor, bem como
para enviar ao participante informações sobre novidades ou futuras promoções relacionadas
com a ROYAL CANIN.
Com efeito, informamos que os dados pessoais de contacto dos Participantes serão
incorporados num ficheiro e utilizados para enviar-lhes newsletters e comunicações comerciais
e promocionais relacionadas com os serviços da ROYAL CANIN por carta, telefone, correio
eletrónico, SMS/MMS, ou por outros médios de comunicação eletrónica equivalentes no âmbito
do estabelecido na LOPD, na Lei 34/2002 de 11 de julho, relativa aos Serviços da Sociedade
de Informação e de Comércio Eletrónico e na Lei 9/2014, de 9 de maio, relativa às
Telecomunicações.

Os Participantes garantem que os dados pessoais facultados são verdadeiros e são
responsáveis por comunicar à ROYAL CANIN qualquer alteração dos mesmos. Os
Participantes responderão, em qualquer caso, pela veracidade dos dados facultados,
reservando-se a ROYAL CANIN o direito de excluir dos serviços registados todos os
Participantes que tenham fornecido dados falsos, sem prejuízo das demais ações previstas na
lei. Recomenda-se que tenha a máxima diligência em matéria de Proteção de Dados mediante
a utilização de ferramentas de segurança, não podendo a ROYAL CANIN responsabilizar-se
por eliminações, alterações ou perdas de dados ilícitas.
Os Participantes podem exercer os seus direitos de Acesso, Retificação, Cancelamento e
Oposição através do envio de um e-mail a crc.esp@royalcanin.com, anexando cópia do BI.
A ROYAL CANIN mantém os níveis de segurança de proteção de dados pessoais conforme
com a LOPD e com o Real Decreto 1720/2007, de 21 de dezembro, pelo que se aprova o
Regulamento de desenvolvimento da LOPD que contenham dados de caráter pessoal e
estabeleceu todos os meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, má utilização,
alteração, acesso não autorizado e roubo dos dados que os Participantes facultem através da
promoção, sem prejuízo de informar que as medidas de segurança na Internet não são
inexpugnáveis. A ROYAL CANIN compromete-se a cumprir com o dever de sigilo e
confidencialidade em relação aos dados pessoais contidos no ficheiro automatizado de acordo
com a legislação aplicável, bem como a conferir-lhes um tratamento seguro nas cessões que,
conforme o caso, possam ocorrer.
12. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
A participação na Promoção pressupõe a aceitação na íntegra do presente Regulamento que
poderá constar de Ata autorizada por um Notário e estará à disposição de qualquer pessoa que
deseje consultá-lo no respetivo sítio Web da ROYAL CANIN.
13. LEGISLAÇÃO E COMPETÊNCIA
O presente Regulamento rege-se pela lei espanhola e, tanto a ROYAL CANIN como os
participantes, se submetem expressamente, para dirimir qualquer litígio que possa surgir
quanto à interpretação ou aplicação do presente Regulamento, à jurisdição e competência dos
Julgados e Tribunais da cidade de residência do participante.

