
REGULAMENTO - PASSATEMPO “DIA da PKU” 

A Danone Nutricia, Unipessoal, Lda., (doravante abreviadamente referida como Danone 

Nutricia) , pessoa colectiva n.º 507558286, com sede na Av. D. João II, n.º 41, Torre Zen, 

3º Piso, 1990-084 Lisboa, vai levar a cabo, na pagina, vai levar a cabo o passatempo que 

obedecerá às condições que a seguir se indicam: 

 

2 ÂMBITO E DURAÇÃO 

1.1 O passatempo “Dia PKU” decorrerá, simultaneamente, na página portuguesa de 

Instagram Instabólicos https://www.instagram.com/instabolicos/, e na página de 

Facebook Anamix Seis https://www.facebook.com/anamix.seis, no período 

compreendido entre as 18:00 horas de dia 22 de Junho de 2021 e as 12:00 horas de 

dia 28 de Junho de 2021, e será lançado em formato de post denominado 

“PASSATEMPO – DIA da PKU”, desafiando os participantes a elaborarem a receita 

de pataniscas vegetais detalhada no post, e a partilhar uma fotografia da receita 

concluída, nas suas redes sociais.  

1.2 O Passatempo destina-se a todos os utilizadores e seguidores das páginas de 

Instagram ou de Facebook referidas no número anterior, residentes em Portugal 

(Continental e Ilhas) maiores de 18 anos e que tenham um perfil de Instagram ou 

no Facebook válido e legítimo, e tem por objetivo dinamizar as aludidas páginas e 

premiar os participantes que participem de acordo com os requisitos estipulados 

nas presentes Condições de Participação. 

1.3 São elegíveis todos os indivíduos maiores de 18 anos, residentes em Portugal 

Continental e Ilhas, que participem no passatempo via perfil de Instagram de 

Instabólicos ou Facebook Anamix Seis. 

1.4 Não serão admitidos no passatempo os sócios, administradores ou trabalhadores 

da promotora, bem como todos os trabalhadores e colaboradores das empresas 

prestadoras de serviços envolvidas neste passatempo. 

 

3 REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Para participar no Instagram os participantes devem: 

https://www.instagram.com/instabolicos/
https://www.facebook.com/anamix.seis


3.1.1 Seguir a página de Instagram Instabólicos 

https://www.instagram.com/instabolicos/; 

3.1.2 Elaborar a receita anunciada no post de lançamento do passatempo; 

3.1.3 Fotografar e partilhar, em formato post, no seu perfil a fotografia da receita,  

depois de concluída, mencionando a página de Instagram Instabólicos 

https://www.instagram.com/instabolicos/ e a página de Instagram da APOFEN 

https://www.instagram.com/apofentribolicas/, e usar as hastags: #DiaPKU2021 

#AMelhorReceitaPKU #Nutricia #Apofen. 

3.2 Para participar no Facebook os participantes devem: 

3.2.1 Seguir a página de Facebook Anamix Seis 

https://www.facebook.com/anamix.seis; 

3.2.2 Elaborar a receita anunciada na publicação de lançamento do passatempo; 

3.2.3 Fotografar e partilhar, em formato publicação, no seu perfil a fotografia da 

receita, depois de concluída, mencionando a página de Facebook Anamix Seis 

https://www.facebook.com/anamix.seis e a página de Facebook da APOFEN 

https://www.facebook.com/apofentribolicas e usar as hastags: #DiaPKU2021 

#AMelhorReceitaPKU #Nutricia #Apofen. 

3.3 Caso o mesmo Participante decida participar em ambas as plataformas, se 

considerada válida a publicação que tenha um maior número de likes/gostos, em 

apenas uma das plataformas, assegurando-se desta forma a não atribuição de 

prémios em duplicado, ao mesmo participante. 

3.4 De entre todas as participações consideradas válidas, serão apuradas, por um júri 

composto por colaboradores da Danone Nutricia, as 4 (quatro) participações, 2 

(duas) no Instagram e 2 (duas) no Facebook, que registam o maior número de likes 

ou gostos, consoante a página, na publicação relativa ao Passatempo. A cada 

vencedor será atribuído um dos prémios indicados no número seguinte. 

 

4 PRÉMIOS E VENCEDORES 

4.1 Os vencedores serão anunciados no dia 28 de junho de 2021 às 15:00 na descrição 

do post e em live no instagram da Apofen 

https://www.instagram.com/apofentribolicas/. 

https://www.instagram.com/instabolicos/
https://www.instagram.com/instabolicos/
https://www.instagram.com/apofentribolicas/
https://www.facebook.com/anamix.seis
https://www.facebook.com/anamix.seis
https://www.facebook.com/apofentribolicas
https://www.instagram.com/apofentribolicas/


4.2 A cada uma das 4 (quatro) participações válidas consideradas vencedoras, 2 (duas) 

no Instagram e 2 (duas) no Facebook, será entregue um único prémio que consiste 

em: 

4.2.1 1.º Lugar: 1 (uma) lancheira; 

4.2.2 2.º Lugar: 1 (uma) caneca; 

4.3 Em caso de rutura de stock do prémio indicado, a Danone Nutricia reserva-se ao 

direito de substituir o prémio por outro similar de valor igual ou superior.  

4.4 Uma vez anunciados os vencedores, os mesmos têm até 7 (sete) dias corridos, para 

enviar uma mensagem privada na página portuguesa de Instagram de Instabólicos 

Portugal ou do Facebook Anamix Seis, de forma a disponibilizar o seu nome, 

morada completa, telefone e e-mail para efeito de envio do prémio. 

4.5 Uma vez recebida a mensagem privada dos vencedores, a Danone Nutricia ou sua 

mandatária têm até 2 (dois) dias úteis para, em resposta, solicitar ao vencedor a 

declaração de consentimento de tratamento dos dados fornecidos e aceitação da 

política de privacidade, constante do presente regulamento, para fins de gestão 

deste passatempo. 

Atendendo a que os dados pessoais dos vencedores do passatempo são 

necessários para proceder à gestão do passatempo e à entrega dos prémios, nos 

casos em que os mesmos não sejam fornecidos pelo seu titular, ou, na hipótese em 

que tendo sido fornecidos, o seu titular não tenha dado o seu expresso 

consentimento para o respetivo tratamento, no prazo estipulado para o efeito, a 

participação do vencedor será desconsiderada, uma vez que, encontrando-se 

impossibilitado o tratamento dos dados pessoais, não poderá ser concretizada a 

entrega do prémio correspondente. 

4.6 Caso os vencedores não contactem a Danone Nutricia, no tempo estabelecido, é 

assumido que o mesmo renuncia o prémio. 

4.7 Os vencedores autorizam a Danone Nutricia, quando apropriado, a publicar 

publicamente o seu nome e/ou fotografia na página de Instagram ou de Facebook. 

4.8 Cada prémio está vinculado a uma pessoa e morada única, independentemente do 

número de participações por utilizador, garantindo que todos os participantes têm 

uma hipótese justa de vencer, e evitando a duplicação de prémios por 

residência/pessoa.  



4.9 Os prémios serão enviados por correio registado, para a morada indicada pelos 

vencedores através de mensagem privada no Instagram Instabólicos ou do 

Facebook Anamix Seis, num prazo médio de 30 dias após o contacto com os 

mesmos. 

4.10 A Danone Nutricia não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto com os 

premiados devido a dados incorretos ou pela impossibilidade de contacto, devido 

a problemas existentes na caixa de correio eletrónico do utilizador ou no seu 

aparelho telefónico. 

4.11 A Danone Nutricia não se responsabiliza pela devolução de prémios, enviados para 

as moradas indicadas pelos participantes, no caso de as mesmas estarem incorretas 

na indicação fornecida. 

 

5 PROTEÇÃO DE DADOS  

5.1 O participante toma conhecimento e consente na utilização e tratamento 

necessário dos seus dados pessoais para poder participar neste passatempo bem 

como para a correta gestão do passatempo e entrega dos prémios no âmbito do 

mesmo.  

5.2 A Danone Nutricia garante a confidencialidade dos dados pessoais dos 

participantes. Só serão consideradas as participações com dados pessoais corretos. 

Os dados recebidos são recolhidos e tratados de acordo com as regras em vigor em 

matéria de proteção de dados, nomeadamente, o Regulamento Geral de Dados 

Pessoais e a Lei n.º Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, em tudo o que não contrarie 

aquele diploma europeu e destinam-se à gestão do Passatempo ficando 

assegurados, nos termos da lei, todos direitos que assistem aos respetivos titulares. 

5.3 Assim, e em conformidade com as regras em matéria de proteção de Dados 

Pessoais em vigor, os Dados Pessoais dos participantes serão tratados pela Danone 

Nutricia Comercial – Comercialização de Produtos Alimentares, S.A., com sede em 

Av. D. João II, nº 41 – 3º Piso, 1990-084 Lisboa.  

5.4 Os Dados Pessoais dos participantes tratados pela Danone Nutricia neste 

passatempo são o nome, morada completa, telefone e e-mail. 



5.5 A Danone Nutricia tratará os dados pessoais dos participantes com o objetivo único 

de gerir a respetiva participação no passatempo e a entrega dos prémios.  

5.6 A legitimidade do aludido tratamento de dados pessoais baseia-se no 

consentimento voluntariamente prestado pelo Participante. 

5.7 Os dados pessoais do Participante não serão cedidos a terceiros, com exceção dos 

eventuais fornecedores que prestem à Danone Nutricia um serviço relacionado 

com o presente passatempo, e que, em todo o caso, tratarão os dados em nome 

da Danone Nutricia.  

5.8 Os dados pessoais serão tratados durante o período pelo qual dure o passatempo 

e, uma vez entregues todos os prémios, manter-se-ão pelo prazo de 1 (um) mês. 

Após esse prazo os dados serão eliminados. 

5.9 Ao fornecer os seus dados pessoais, o concorrente declara que os mesmos são 

verdadeiros e corretos. 

5.10 Os participantes podem exercer os seus direitos de informação, acesso, retificação, 

apagamento, limitação e portabilidade, bem como opor-se ao tratamento dos seus 

dados pessoais, a qualquer momento através de solicitação escrita e assinada 

dirigida à DANONE NUTRICIA, UNIPESSOAL, LDA. - Av. D. João II, Nº 41, Torre ZEN, 

3º Piso, 1990-084 Lisboa, indicando o seu nome e apelidos, ou enviando um email 

para danone.informa@danone.com, com a indicação do direito que pretende 

exercer, bem como para revogar o consentimento prestado para o aludido 

tratamento. Caso não consinta na disponibilização da fotocópia do documento de 

identificação, supra melhor identificado, deverá lavrar um documento transmitindo 

à Danone Nutricia o seu pedido, assiná-lo, certificar a sua assinatura e remeter o 

documento com a assinatura certificada às instalações da Danone Nutricia, 

conforme supra exposto. Nos casos em que o consumidor tenha prestado o seu 

consentimento para o envio de comunicações comerciais através dos meios 

eletrónicos (por exemplo: e-mails), pode, a qualquer momento, solicitar o 

cancelamento do envio das referidas comunicações através da opção disponível no 

footer / rodapé da referida comunicação. 

5.11 Adicionalmente, o titular dos dados poderá apresentar uma reclamação junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, autoridade nacional competente em 

mailto:danone.informa@danone.com


matéria de proteção de dados, através do endereço de correio eletrónico 

geral@cnpd.pt 

 

6 OUTRAS CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 A participação no passatempo pressupõe a aceitação pelos participantes de todas 

as condições indicadas no presente regulamento sendo apenas consideradas 

válidas as participações que o respeitem na íntegra. 

6.2 Em caso de dúvida sobre o passatempo, o participante poderá enviar as suas 

questões para o seguinte endereço de correio eletrónico:  

danone.informa@danone.com. 

6.3 Para serem aceites as participações deverão respeitar os seguintes critérios: não 

inclusão de material ofensivo, difamatório ou publicitário, não inclusão de nudez, 

não ser atentatório dos bons costumes, não inclusão de quaisquer outras marcas, 

não inclusão de bebés com menos de 6 meses de idade em caso de foto 

participativa. 

6.4 A Danone Nutricia reserva-se ao direito de alterar os prémios por outros de valor 

de mercado idêntico no caso de indisponibilidade. 

6.5 A submissão da participação nos termos previstos no presente Regulamento 

pressupõe e implica a declaração tácita de que o participante é autor do que 

enviou, e de livre e espontânea vontade e sem exigir qualquer contraprestação, 

autoriza a sua divulgação, publicação, utilização, reprodução e exploração pela 

Danone Nutricia, por qualquer meio e em qualquer suporte, de forma exclusiva e 

sem limite temporal, bem como, que os conteúdos enviados resultam da criação 

original do participante, inédita, que não participou noutro passatempo ou 

concurso, de modo a que não dê lugar a reclamações por violação de direitos de 

propriedade industrial por parte de terceiros ou pela própria Danone Nutricia, 

assumindo o participante todas as responsabilidades de qualquer reclamação neste 

sentido. 

6.6 Caso tal seja aplicável, pressupõe-se que o participante que submete uma 

fotografia onde a sua imagem e/ou a imagem de terceiros está presente seja 

detentor de autorização de todos os eventuais intervenientes para uso da sua 

mailto:geral@cnpd.pt
mailto:danone.informa@danone.com


imagem no âmbito da participação no presente passatempo bem como para os fins 

de utilização indicados no ponto anterior do presente regulamento. A 

responsabilidade sobre este ponto bem como a submissão de dados pessoais 

terceiros recairá inteiramente sobre o participante que submete a fotografia já que, 

ao fazê-lo, se compromete automaticamente à autorização de todos os seus 

intervenientes. 

6.7 Caso a participação deva ser feita mediante a publicação de fotografia, e se na 

imagem considerada vencedora apareçam mais pessoas para além do participante,  

será apenas considerado vencedor o concorrente que formalizou a participação na 

página de Instagram ou Facebook sendo o prémio atribuído apenas a este. 

6.8 A Danone Nutricia não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de 

autor e/ou outros atos ilícitos praticados pelos participantes no âmbito dos 

passatempos. 

6.9 A Danone Nutricia reserva-se ao direito de excluir qualquer participante que esteja,  

de alguma forma, a violar o presente regulamento, que aja de má-fé, ou que 

participe utilizando informação falsa, viciando assim o passatempo, e/ou os 

critérios ou situações mencionadas em baixo. 

a) Participações fraudulentas no passatempo (robots, sistemas automáticos, 

hacking, etc.) resultarão na automática remoção da participação do 

passatempo, sem direito a qualquer prémio ou compensação; 

b) A Danone Nutricia reserva-se o direito de eliminar participações dependendo 

dos seus conteúdos ou sempre que se verifique um dos casos em baixo: 

(i) Difamação ou violação dos direitos de outros utilizadores; 

(ii) Discriminação por motivo de género, raça ou religião; 

(iii) Publicação de links difamatórios, com conteúdos ofensivos, obscenos 

ou violentos; 

(iv) Violação de direitos comerciais ou de propriedade intelectual; 

(v) Incorporação de vírus ou outros elementos eletrónicos ou físicos que 

possam danificar ou impedir o normal funcionamento da página. 

6.10 Toda e qualquer atuação ilícita, mesmo tendo por base apenas uma suspeita, para 

obter qualquer vantagem competitiva no decorrer deste passatempo, será 

considerada fraudulenta, sendo consequentemente excluída da ação.  



6.11 Não serão consideradas válidas as participações que a Danone Nutricia considerar 

que vão contra os seus princípios e valores, com conteúdo considerado 

inadequado, atentatório da moral pública, dos bons costumes ou de quaisquer 

crenças e/ou convicções religiosas, políticas ou ideológicas, que não respeitem a 

legislação vigente ou que tenham carácter difamatório ou injurioso.  

6.12 A Danone Nutricia reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, se decidir 

que nenhuma das participações satisfaz os requisitos para participação no 

passatempo. 

6.13 A Danone Nutricia reserva-se ao direito de alterar, adiar, antecipar, encurtar, 

prolongar ou terminar este passatempo a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma 

atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum fator externo, fora do controlo da 

organização, que afete o bom funcionamento do passatempo. Nestas 

circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação. 

6.14 A Danone Nutricia não será responsável por participações não recebidas, mal 

endereçadas, enviadas fora do período estabelecido ou que desrespeitem as 

condições previstas no presente Regulamento nem por quaisquer extravios de 

mensagens, correio ou entregas retardadas por parte dos operadores telefónicos e 

de CTT. 

6.15 Os casos omissos no presente Regulamento serão alvo de análise e decisão por 

parte da Danone Nutricia, não podendo haver recurso sobre a mesma. 

6.16 Os participantes do referido passatempo, reconhecem que a sua participação no 

mesmo não implica qualquer direito a qualquer remuneração ou benefício 

referente a direitos de imagem, autor e/ou propriedade intelectual, à exceção do 

prémio ganho no caso do(s) vencedor(es). 

6.17 As decisões da Danone Nutricia quanto à mecânica de participação e/ou aos 

vencedores do passatempo não é passível de recurso.  

6.18 Em nenhum caso o Instagram ou o Facebook patrocinam, garantem ou 

administram o presente Passatempo. 

 

PRIVACIDADE E INSTAGRAM 



1. O utilizador reconhece que o Instagram está fora do controlo de atuação da Danone 

Nutricia. A Danone Nutricia não poderá ser responsabilizada pelo mau 

funcionamento da página, indisponibilidade do conteúdo, ou qualquer outra situação 

que possa afetar o normal funcionamento da promoção, por razões fora do controlo 

da promotora. 

2. Recordamos todos os utilizadores de que podem estabelecer no seu perfil de 

Instagram uma autorização prévia para qualquer menção ao seu perfil, antes que a 

mesma se torne pública. Assim sendo, até esta autorização ser efetuada, a menção 

não será efetiva nem aparecerá no perfil do utilizador. Poderá obter mais informação 

em https://help.instagram.com. 

3. A Danone Nutricia recorda os utilizadores de que, como reportado pela Política de 

Privacidade do Instagram, a informação à qual a aplicação poderá aceder é a mesma 

definida nas configurações de segurança do perfil de Instagram de cada utilizador, e 

sempre com permissão prévia de acesso à informação requerida para providência do 

serviço. Recomendamos que leia atentamente a Política de Privacidade do Instagram, 

através do seguinte link: https://help.instagram.com. 

 

PRIVACIDADE E FACEBOOK 

1. O utilizador reconhece que o Facebook está fora do controlo de atuação da Danone 

Nutricia. A Danone Nutricia não poderá ser responsabilizada pelo mau 

funcionamento da página, indisponibilidade do conteúdo, ou qualquer outra situação 

que possa afetar o normal funcionamento da promoção, por razões fora do controlo 

da promotora. 

2. Recordamos todos os utilizadores de que podem estabelecer no seu perfil de 

Facebook uma autorização prévia para qualquer menção ao seu perfil, antes que a 

mesma se torne pública. Assim sendo, até esta autorização ser efetuada, a menção 

não será efetiva nem aparecerá no perfil do utilizador. Poderá obter mais informação 

em https://www.facebook.com/about/privacy. 

3. A Danone Nutricia recorda os utilizadores de que, como reportado pela Política de 

Privacidade do Facebook, a informação à qual a aplicação poderá aceder é a mesma 

definida nas configurações de segurança do perfil de Facebook de cada utilizador, e 

sempre com permissão prévia de acesso à informação requerida para providência do 

https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/
https://www.facebook.com/about/privacy


serviço. Recomendamos que leia atentamente a Política de Privacidade do Facebook, 

através do seguinte link: https://www.facebook.com/about/privacy.  

https://www.facebook.com/about/privacy

