
 

 

E-Regulamento da Campanha Promocional 

"GANHE PRÉMIOS INCRÍVEIS TODAS AS SEMANAS” 

 

Os presentes termos e condições regulam a campanha promocional 

denominada ”Ganhe prémios incríveis todas as semanas” organizada pela 

ROYAL CANIN (PORTUGAL), S.A, sociedade anónima com sede no Edifício 

Torre Monsanto, na Rua Afonso Praça 30, 10.º andar, Miraflores, 1495-061 

Algés, com o capital social de € 500.400,00 registada junto da Conservatória 

do Registo Comercial de Vila Franca de Xira e NIPC 504397370 (doravante 

designada por ORGANIZADORA), tendo como objetivo a promoção de 

produtos da marca Royal Canin, nos termos que a seguir se especificam: 

 

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

1.1.  Duração: 

 

A presente campanha promocional decorrerá das 00:00 de 6 de setembro 

(hora de Portugal continental) às 24:00 de 18 de outubro de 2019 (hora de 

Portugal continental), inclusive. 

A ORGANIZADORA reserva-se, no entanto, o direito de modificar, estender 

e/ou reduzir a duração, bem como de cancelar antecipadamente a presente 

campanha promocional. 

 

1.2. Participantes 

 

A presente campanha promocional destina-se a pessoas singulares, maiores 

de idade, e residentes em Portugal. 

Ao participar na presente campanha promocional, os Participantes declaram 

que leram e aceitam os termos e condições do presente Regulamento, 

obrigando-se ao seu integral cumprimento. 

Os Participantes devem adquirir um dos produtos objeto da campanha 

promocional, constantes do ANEXO I ao presente Regulamento, que não 

sofrerão aumento de preço em virtude da realização da mesma, para 

poderem participar. 
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Os Participantes podem participar tantas vezes quantas as compras de 

produtos realizadas, mas apenas será admitida uma participação por dia, por 

pessoa. 

 

Não podem participar nesta campanha promocional colaboradores da 

ORGANIZADORA, bem como os seus familiares (ascendentes e 

descendentes), cônjuges ou unidos de facto. 

 

 1.3. Território. 

 

A presente campanha promocional decorrerá em todo o território nacional 

(Portugal continental e ilhas).  

  

1.4. Produtos abrangidos pela presente campanha 

promocional: 

 

Os produtos objeto da presente campanha são os constantes do ANEXO I ao 

presente Regulamento. 

 

 1.5. Descrição dos Prémios 

 

A ORGANIZADORA atribuirá 15 (quinze) prémios todas as semanas (ao longo 

das 6 (seis) semanas de duração da campanha promocional), num total de 

90 (noventa) prémios, os quais consistem em: 

• 1.º Prémios: 1 (uma) câmara de videovigilância por semana, num total 

de 6 (seis) durante a campanha promocional; 

• 2.º e 3.º prémios: 1 (um) Drinkwell e 1 (um) monitor de atividade por 

semana, num total de 6 (seis) Drinkwells e 6 (seis) monitores de 

atividade durante a campanha promocional; 

• 4.º ao 15.º prémios: 12 (doze) vales de 10€ por semana, num total de 

72  (setenta e dois) vales durante a campanha promocional. 
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2. Mecânica da Campanha Promocional: 

 

A participação na presente campanha promocional é totalmente gratuita e 

limitada a um prémio por pessoa e por semana. 

 

Para participar na presente campanha promocional, os Participantes devem, 

cumulativamente: 

 

1. Adquirir, durante o período de duração da presente campanha 

promocional, um produto de entre os constantes no ANEXO I ao 

presente Regulamento. 

2. Aceder ao sitio da internet https://my.royalcanin.pt/ e preencher, de 

forma completa e correta, o formulário de participação existente para 

esse fim. Os campos a serem preenchidos pelo Participante são: nome, 

apelido, idade, e-mail, número do bilhete de identidade/cartão do 

cidadão, tipo de animal de estimação (gato, cão raças pequena, cão de 

raça média, cão de raça grande), identificação da pet shop/clinica 

veterinária, 

3. Escrever um texto original (máximo de 10 palavras) onde nos conta o 

que significa para si o seu animal de estimação; 

4. Fazer o upload da imagem do talão de compra de onde conste de forma 

claramente visível o produto da campanha adquirido, o 

estabelecimento e a data de compra. 

 

Cada talão de compra será válido para uma única participação. 

No caso em que o Participante introduza o mesmo talão de compra mais do 

que uma vez, será automaticamente desclassificado. 

As participações são limitadas a uma, por dia/ por pessoa. 

 

3. SELEÇÃO DE VENCEDORES. 

 

Cada semana, ao longo das 6 (seis) semanas de duração da campanha 

promocional, um júri composto por 3 (três) elementos da Royal Canin (dois 

elementos do Trade department e um brand manager), seleciona, de entre 
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os textos apresentadas pelos Participantes, os 15 (quinze) melhores textos 

subordinados ao tema: o que significa para si o seu animal de estimação. 

 

O texto é avaliado segundo os seguintes critérios:  

- Qualidade da redação do texto: as frases devem estar bem escritas; 

- Originalidade. 

 

A ORGANIZADORA entrará em contato com o (s) vencedor (es), no prazo de 

72 horas a contar da decisão do júri, para informar da atribuição do prémio, 

confirmar a sua aceitação e fornecer-lhe (s) a informação necessária para 

proceder à respetiva entrega. A lista de prémios só será publicada no site da 

ORGANIZADORA https://my.royalcanin.pt/ no fim da campanha. 

 

Se o vencedor não poder ser contactado através do endereço de correio 

eletrónico indicado no formulário de participação ou não responder por escrito 

no prazo de 5 dias (de calendário), a contar da receção do e-mail enviado 

pela ORGANIZADORA, a declarar a sua aceitação do prémio, perde o direito 

ao prémio, que reverte para uma associação protetora de animais à escolha 

da ORGANIZADORA.  

 

A ORGANIZADORA reserva-se o direito de, a qualquer momento, verificar a 

validade das inscrições e dados dos Participantes, incluindo a identidade e 

idade, desclassificando qualquer Participante que viole os termos e condições 

do presente Regulamento.  

 

Não são admitidos formulários de participação incompletos e/ou com dados 

falsos. 

 

A ORGANIZADORA declina qualquer responsabilidade pela não entrega do 

prémio se os dados pessoais indicados no formulário de participação 

estiverem incompletos, não permitirem uma correta identificação ou não 

estiverem atualizados. 
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A participação na presente campanha promocional implica a aceitação 

expressa e sem reservas de todos os termos e condições do presente 

Regulamento bem como da política de privacidade da ORGANIZADORA. 

 

 

4. CONDIÇÕES DOS PRÉMIOS. 

 

O prémio atribuído é intransmissível, não podendo ser trocado por outro nem 

remível em dinheiro. 

A ORGANIZADORA não será responsável pelo uso incorreto que o (s) 

vencedor (es) possa (m) fazer do (s) prémio (s). 

A ORGANIZADORA não será igualmente responsável por quaisquer incidentes 

que ocorram após a entrega do (s) prémio (s) ao (s) seu (s) vencedor (es) 

 

5. PROTEÇÃO DE DADOS. 

 

Os dados pessoais serão tratados em conformidade com o Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (UE) 2016/679 (“RGPD”) e com toda a legislação 

aplicável relativa à proteção de dados pessoais. 

 

A disponibilização e utilização dos dados solicitados é necessária para a 

participação na presente campanha promocional. Ao fornecer os seus dados 

pessoais, o participante declara que os mesmos são verdadeiros. Com a 

disponibilização dos dados referidos no presente Regulamento, os 

Participantes consentem que os dados pessoais disponibilizados sejam 

utilizados e tratados, com o fim de assegurar a sua participação na ação 

promocional bem como, caso assinalem a quadrícula prevista para o efeito, 

os referidos dados sejam utilizados para o envio de newsletters e 

comunicações comerciais e promocionais, relacionadas com serviços da 

ROYAL CANIN, por carta, telefone, e-mail, SMS/MMS, ou outros meios de 

comunicação eletrónicos, nos termos da Lei nº 67/98 de 26 de Outubro, e 

alterações subsequentes (Lei da Proteção de Dados Pessoais) e da Lei n.º 

41/2004, de 18 de Agosto, e alterações posteriores (Proteção de Dados 

Pessoais e Privacidade das Telecomunicações). 
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A ORGANIZADORA, enquanto responsável pelo tratamento, garante o 

cumprimento rigoroso das normas de confidencialidade relativas aos dados 

disponibilizados, e não facultará os mesmos a quaisquer entidades terceiras. 

 

 

A ORGANIZADORA adotará as medidas de organização, proteção e de caráter 

técnico necessárias na aplicação das normas sobre a proteção, segurança e 

confidencialidade exigidas no RGPD e na demais legislação aplicável em 

Portugal. Não obstante as medidas de segurança adotadas pela 

ORGANIZADORA para assegurar a segurança do tratamento dos dados 

pessoais, alertamos os Participantes para que, em virtude de a recolha de 

dados ser efetuada em rede aberta, os dados pessoais podem circular na rede 

sem condições de segurança, correndo o risco de serem vistos e utilizados 

por terceiros não autorizados. 

 

O Participante, quando devidamente identificado, poderá exercer os seus 

direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, devendo para tal 

efeito remeter pedido por e-mail para info.prt@royalcanin.com ou carta à 

ROYAL CANIN (PORTUGAL), S.A., Edifício Torre de Monsanto, Rua Afonso 

Praça, nº 30, Piso 10, 1495-061 Algés – Portugal. Em caso de reclamação, o 

titular poderá dirigir-se à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

As decisões do júri, na seleção do (s) texto (s) vencedor (es) bem como as 

decisões da ORGANIZADORA, em relação a qualquer situação referente à 

presente campanha promocional, são finais, não cabendo delas recurso ou 

reclamação. 

 

Os Participantes que sejam premiados autorizam expressamente a 

ORGANIZADORA, se esta assim o desejar, a publicar o seu nome completo 

e/ou a sua imagem e/ou voz para fins informativos e/ou publicitários 

relacionados com a divulgação desta campanha publicitária, na internet e em 
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qualquer outro meio ou suporte, sem que daí decorra qualquer direito a 

qualquer tipo de contraprestação. 

 

A ORGANIZADORA não é responsável por quaisquer erros incorridos pelos 

Participantes no fornecimento dos seus dados pessoais. 

 

A ORGANIZADORA não é responsável por perdas, atrasos ou qualquer outra 

circunstância atribuível a terceiros ou à Internet que possam afetar a 

participação e o desenvolvimento da presente ação promocional. A 

ORGANIZADORA não é responsável pelo teor dos comentários, fotografias, 

vídeos ou outro tipo de obras disponibilizadas pelos Participantes nem pela 

qualidade, precisão ou veracidade da informação que contenham.  

 

A ORGANIZADORA não será responsável por qualquer falha ou atraso na 

presente campanha determinadas por motivos de força maior, 

designadamente mas sem limitar, guerra, terrorismo, estado de emergência 

ou desastre (incluindo desastres naturais), infeção por vírus de computador, 

erros, adulteração, intervenção não autorizada, falhas técnicas ou qualquer 

ato que corrompa ou afete a administração, segurança, justiça ou integridade 

da presente campanha, bem como caso a mesma sofra, por qualquer forma, 

alguma interferência ou não possa ser realizada como razoavelmente 

previsto, por qualquer motivo que esteja fora do controlo razoável daquela. 

Nestes casos, a ORGANIZADORA compromete-se a comunicar os novos 

termos e condições da campanha promocional ou o seu cancelamento. 

 

7. EXCLUSÕES DE PARTICIPANTES 

 

A ORGANIZADORA reserva-se o direito de excluir qualquer Participante que 

i) tente defraudar, alterar ou inutilizar o bom funcionamento, o decurso 

normal e as regras presente campanha promocional e/ou que ii) intencional 

ou involuntariamente prejudique e/ou cause danos à imagem da ROYAL 

CANIN (PORTUGAL) S.A. ou à marca ROYAL CANIN, ou à imagem de outros 

participantes ou de terceiros, sem prejuízo do direito que assista à 

ORGANIZADORA de ser ressarcida pelo Participante infrator pelos prejuízos 

sofridos.  
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8. Lei aplicável e Foro 

 

A presente campanha promocional é regulada pelos presentes termos e 

condições e, em tudo o que se encontre omisso, pelas disposições legais em 

vigor na lei portuguesa. 

Qualquer litígio relacionado com a interpretação ou aplicação do presente 

Regulamento é da competência exclusiva dos Tribunais Portugueses, sem 

prejuízo dos meios alternativos de resolução de conflitos ao dispor. 

 

9. Consulta do Regulamento 

 

O presente regulamento encontra-se disponível para consulta no site 

www.royalcanin.pt. 
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ANEXO I 

Produtos abrangidos pela Campanha Promocional 

 

 GATO 

 PRODUTO KG EAN 

BREED 

Kitten Persian 2 kg 3182550721219 

Kitten Persian 4 kg 3182550721226 

Kitten Persian 10 kg 3182550721233 

Persian 2 kg 3182550702614 

Persian 4 kg 3182550704533 

Persian 10 kg 3182550702621 

Siamese 2 kg 3182550710688 

Maine Coon 4 kg 3182550710657 

Maine Coon 10 kg 3182550710664 

Kitten British 
Shorthair 

2 kg 3182550816533 

British Shorthair 2 kg 3182550756419 

Norwegian Forest Cat 2 kg 3182550825399 

Norwegian Forest Cat 10 kg 3182550825405 

CARE 

Hairball Care 2 kg 3182550721400 

Hairball Care 4 kg 3182550721417 

Light Weight Care 2 kg 3182550706827 

Light Weight Care 3,5 kg 3182550788939 

Light Weight Care 10 kg 3182550705004 

Oral Care 1,5 kg 3182550717182 

Hair & Skin Care 2 kg 3182550721738 

Hair & Skin Care 4 kg 3182550721745 

Hair & Skin Care 10 kg 3182550721752 

Digestive Care 2 kg 3182550751995 

Digestive Care 4 kg 3182550752008 

Urinary Care 2 kg 3182550842938 

Urinary Care 4 kg 3182550842952 

Urinary Care 10 kg 3182550842969 
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 CÃO 

 PRODUTO KG EAN 

BREED 

Yorkshire Terrier Puppy 1,5 kg 3182550743471 

Yorkshire Terrier Puppy 7,5 kg 3182550811422 

Yorkshire Terrier Adult 1,5 kg 3182550716857 

Yorkshire Terrier Adult 3 kg 3182550799768 

Yorkshire Terrier Adult 7,5 kg 3182550716925 

Chihuahua Puppy 1,5 kg 3182550722544 

Chihuahua Adult 1,5 kg 3182550728102 

Chihuahua Adult 3 kg 3182550747820 

Cavalier King Charles Adult 3 kg 3182550777698 

Miniature Schnauzer Adult 3 kg 3182550730587 

Dachshund Adult 1,5 kg 3182550717335 

Dachshund Adult 7,5 kg 3182550812016 

Poodle Puppy 3 kg 3182550765206 

Poodle Adult 1,5 kg 3182550743174 

Poodle Adult 7,5 kg 3182550716932 

Shih Tzu Adult 1,5 kg 3182550743228 

West Highland White Terrier 
Adult 

1,5 kg 3182550751308 

West Highland White Terrier 
Adult 

3 kg 3182550811774 

Pug Puppy 1,5 kg 3182550813082 

Pug Adult 1,5 kg 3182550752404 

Pug Adult 3 kg 3182550799775 

Jack Russell Terrier Puppy 3 kg 3182550822138 

Jack Russell Terrier Adult 3 kg 3182550821421 

Beagle Adult 3 kg 3182550821766 

Beagle Adult 12 kg 3182550821773 

French Bulldog Puppy 3 kg 3182550811705 

French Bulldog Puppy 10 kg 3182550777674 

French Bulldog Adult 3 kg 3182550811637 

French Bulldog Adult 9 kg 3182550846042 

Bulldog Puppy 12 kg 3182550743891 

Bulldog Adult 12 kg 3182550719803 

Cocker Adult 3 kg 3182550743709 

Cocker Adult 12 kg 3182550811538 

Boxer Puppy 12 kg 3182550743945 

Boxer Adult 12 kg 3182550719766 

German Shepherd Puppy 12 kg 3182550724159 

German Shepherd Adult 11 kg 3182550892759 

Golden Retriever Puppy 12 kg 3182550751261 

Golden Retriever Adult 12 kg 3182550743440 

Labrador Retriever Puppy 3 kg 3182550725507 
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Labrador Retriever Puppy 12 kg 3182550725514 

Labrador Retriever Adult 3 kg 3182550715614 

Labrador Retriever Adult 12 kg 3182550715645 

Labrador Retriever Adult 
Sterilised 

12 kg 3182550787581 

Rottweiler Adult 12 kg 3182550736060 

Great Dane Adult 12 kg 3182550736046 

CARE 

Mini Light Weight Care 3 kg 3182550894104 

Mini Light Weight Care 8 kg 3182550716918 

Medium Light Weight Care 3 kg 3182550852319 

Medium Light Weight Care 9 kg 3182550893824 

Maxi Light Weight Care 3 kg 3182550852364 

Maxi Light Weight Care 10 kg 3182550893756 

X-Small Sterilised 1,5 kg 3182550832540 

Mini Sterilised 3 kg 3182550894128 

Mini Sterilised 8 kg 3182550807074 

Medium Sterilised 3 kg 3182550787826 

Medium Sterilised 10 kg 3182550893879 

Maxi Sterilised 3 kg 3182550852081 

Maxi Sterilised 9 kg 3182550893770 

Mini Dermacomfort 3 kg 3182550893916 

Mini Dermacomfort 8 kg 3182550894999 

Medium Dermacomfort 3 kg 3182550773829 

Medium Dermacomfort 10 kg 3182550773836 

Maxi Dermacomfort 3 kg 3182550773850 

Maxi Dermacomfort 10 kg 3182550893640 

Mini Digestive Care 3 kg 3182550894012 

Mini Digestive Care 8 kg 3182550895057 

Medium Digestive Care 3 kg 3182550852678 

Medium Digestive Care 10 kg 3182550893800 

Maxi Digestive Care 10 kg 3182550893664 

Mini Exigent 3 kg 3182550894050 

Maxi Joint Care 10 kg 3182550893701 

Mini Urinary Care 3 kg 3182550895156 

Mini Dental Care 3 kg 3182550894371 

Medium Dental Care 10 kg 3182550894265 

Maxi Dental Care 9 kg 3182550894203 
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