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Termos e Condições da Promoção
“Uma viagem por ano durante 20 anos” da marca TriNa de SCHWEPPES, S.A.

1.
ORGANIZADOR E OBJETIVO DE PROMOÇÃO
SCHWEPPES S.A. com domicílio fiscal em Paseo de la Castellana, nº 202, C.P. 28046 Madrid, com NIF A28075976 (doravante designada como “SCHWEPPES”), com o objetivo de promover os seus produtos da
gama “TRINA”, detalhados em baixo, realizará uma promoção que consiste num passatempo por esforço,
cujos termos e condições são descritos em baixo (por diante “PROMOÇÃO”).
A empresa “014 MEDIA PORTUGAL LDA”, com sede na Rua Pinheiro Chagas, 69 R/C Dto A, 1050-176 Lisboa,
NIF 510078664 (doravante designada por “GRUPO 014”) é a entidade gestora desta campanha.
O simples fato de participar na Promoção implica necessariamente a aceitação expressa e completa dos
Termos e Condições da mesma.
A Promoção não pode ser acumulável com outros descontos ou ofertas.

2.
ÁMBITO TERRITORIAL E PESSOAL
O âmbito territorial da Promoção é Portugal Continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Todas as pessoas com mais de 18 anos de idade, residentes em Portugal e que preencham todos os
requisitos destes Termos e Condições (doravante “PARTICIPANTE”) podem participar na Promoção.

3.
ÁMBITO TEMPORAL
A promoção começa a 1 de junho de 2018 às 00H00m00s e termina a 31 de outubro de 2018 às
23H59m59s, ambos inclusive.
Não se aceitam participações na promoção com data posterior a 31 de outubro de 2018. O encerramento
do site da Promoção da Campanha acontecerá a 1 de novembro de 2018.

4.
CARÁCTER GRATUITO
A participação na Promoção é totalmente gratuita e não implica em si qualquer pagamento adicional para
a participação na mesma ou, no seu caso, para obter um dos prémios, exceto para custos de chamadas,
mensagens, e-mail, fax ou qualquer outra comunicação que deva ser feita pelo Participante, bem como a
compra dos Produtos da Promoção (conforme este termo é definido nos termos atuais) ou quaisquer
despesas adicionais não expressamente contempladas nos termos e condições.

5.

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

5.1.

Para participar na Promoção, é indispensável cumprir os seguintes requisitos:
(i)

Ser maior de dezoito (18) anos;

(ii)

Ser residente legal em Portugal;

(iii) Apresentar uma fatura/comprovativo de compra válidos para os Produtos da Promoção que
tenham sido adquiridos em Portugal Continental ou nas regiões autónomas da Madeira e
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dos Açores e registar-se na página www. viajacomtrina.pt e cumprir os restantes Termos e
Condições descritos.
(iv)

Enviar no momento de participação uma foto com uma embalagem de TriNa e que
reflita uma situação original e criativa.

Participam na promoção todas as pessoas que tenham cumprido com estes requisitos antes do
dia 31 de outubro às 23:59 GMT.
5.2.

Não poderão participar na Promoção funcionários da SCHWEPPES, GRUPO 014, familiares até
segundo grau de parentesco, agências de publicidade e/ou qualquer empresa envolvida na
Promoção e fornecedores que possam estar relacionados a eles, assim como qualquer pessoa
que de forma direta ou indireta possa estar relacionada com a SCHWEPPES ou o com o GRUPO
014 na realização desta Promoção.
As pessoas que não cumprirem todos e cada um dos requisitos acima, não poderão participar
na Promoção. Se qualquer pessoa que não cumpra os requisitos detalhados nesta cláusula
vencer, será excluída da Promoção e perderá o direito de reclamar o prémio ganho.
São permitidas 10 (dez) participações máximas por Cartão de Cidadão e/ou endereço de email. Cada participação tem que ter uma fatura/comprovativo de compra próprio, e não serão
aceites participações com faturas duplicadas.
Cada participante pode participar no máximo duas vez por cada mês da promoção, perfazendo
no total as 10 (dez) participações máximas.
A participação na Promoção implica a aceitação de todas e cada uma das condições
estabelecidas nos Termos e Condições presentes.

6.

FORMA DE COMUNICAÇÃO DA PROMOÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRÉMIO

6.1.

Forma de comunicação da Promoção
A Promoção será comunicada:







6.2.

Nas etiquetas das garrafas de TriNa Pet 1,5L
No ponto de venda (stoppers, flyers, cartazes, expositores...);
Na página web da promoção www. viajacomtrina.pt;
Na página web da TriNa (http://www.trina.com/pt);
Nas redes sociais da TriNa (Facebook, Youtube).
Em cadeias de Rádio nacionais

Descrição do Prémio

O premio desta Promoção consiste em uma viagem por ano no valor máximo de 2.500,00€ (dois mil
e quinhentos euros) durante 20 (vinte) anos com as seguintes condições:
(i)

O vencedor terá que fazer o pedido da sua viagem pelo menos 3 meses antes da data da
viagem, enviando para o e-mail da promoção ajuda@grupo014.pt indicando as datas, destino
e preferências para a sua viagem. A SCHWEPPES não garante disponibilidade de datas, destinos
e preferências que estarão sujeitas à disponibilidade e aos requisitos da agência de viagens
colaboradora. Para fins de esclarecimentos, o vencedor só poderá solicitar a sua viagem
através da agência de viagens colaboradora que a SCHWEPPES escolha a cada momento.
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(ii)

O vencedor poderá desfrutar de uma viagem com um custo superior ao valor do prémio, desde
que assuma o custo adicional e este seja pago diretamente à agência de viagens colaboradora.
Se o valor total da viagem anual não exceder o valor máximo estabelecido, o vencedor não
poderá ser reembolsado em caso algum.

(iii)

O prémio pode ser desfrutado de 2019 a 2038 (ambos inclusive). O vencedor só pode fazer
uma única viagem por ano, sujeito a um limite de 2.500,00€ por viagem por ano, bem como
às demais condições incluídas nesta cláusula.

(iv)

O prémio será nominal, pessoal e intransmissível e não hereditário.

(v)

O prémio não é cumulativo. Caso o ganhador não desfrute do prémio durante qualquer ano
ou não faça a reserva da viagem correspondente dentro dos prazos estabelecidos neste
documento, o prémio não será acumulado para os anos subsequentes e perderá o direito de
desfrutar da viagem anual correspondente.

(vi)

A confirmação das datas de acordo com a opção escolhida pelo vencedor, dependerá, em
todos os casos, da disponibilidade dos estabelecimentos, transporte ou centro envolvidos na
realização da viagem ou das atividades oferecidas e não podem ser realizadas sem a sua
confirmação prévia.

(vii)

A disponibilidade dos serviços oferecidos ao vencedor no momento da solicitação do seu plano
de viagem e orçamento somente será garantida mediante formalização e confirmação
expressa da reserva por escrito.

(viii) O cancelamento da viagem pelo vencedor, uma vez confirmadas todas as reservas associadas
à viagem já aprovada pelo mesmo, resultará na perda do prémio sem poder solicitar nova data
de reserva.
(ix)

Caso o valor da fatura da viagem seja menos que o valor correspondente ao prémio, o valor
do prémio será considerado trocado na sua totalidade, sem poder ser reembolsado ou
reutilizado o valor não consumido. O valor do código promocional não é válido para ser trocado
em promoções da agência de viagens que colabora com o Grupo 014.

(x)

A Schweppes não será responsável pela falta de documentação ou licenças necessárias para a
realização da viagem, ou viagens, e para desfrutar do prémio por parte do vencedor.

(xi)

As modificações solicitadas após a reserva fechada, podem resultar em despesas que excedam
o valor do prémio. Estas despesas adicionais devem ser pagas pelo vencedor do prémio à
agência de viagens que colabora com a SCHWEPPES.

7.

MECÂNICA DA PROMOÇÃO

7.1.

Compra dos Produtos da Promoção

O Participante deve efetuar a compra num estabelecimento comercial de Portugal Continental ou nas
regiões autónomas da Madeira e Açores de qualquer um dos seguintes produtos da gama TriNa da
Promoção (doravante, os “Produtos da Promoção”) e durante o período promocional:

PRODUTOS DA PROMOÇÃO:


TriNa Laranja 1,5L



TriNa Laranja Zero 1,5L



TriNa Limão 1,5L



TriNa Limão Zero 1,5L



TriNa Maçã 1,5L
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TriNa Maçã Zero 1,5L



TriNa Tropical 1,5L

7.2.

Registo no site da Promoção



O participante acederá ao site promocional www. viajacomtrina.pt e procederá ao registo.
Para continuar com o registo, o usuário deve fazer o upload de uma fotografia com a fatura de
compra onde se comprove claramente os Produtos da Promoção adquiridos, fazer o upload
de uma foto onde evidencie um momento divertido e criativo vivido pelo participante com
uma embalagem de TriNa, assim como fornecer as seguintes informações pessoais:
- Nome e apelido;
- Data de nascimento (requisito de participação: maiores de 18 anos);
- Cartão de Cidadão válido;
- Endereço de e-mail e repita o e-mail;
- Fazer o upload do ticket de compra e indicar os campos solicitados: local de compra, número
de fatura, data e hora da fatura, número de produtos comprados.

Para finalizar o registo, o Participante terá que aceitar os Termos e Condições e a Política de
Privacidade e Cookies publicada no site promocional www. viajacomtrina.pt
A plataforma responderá instantaneamente ao participante, informando se o seu registo foi feito com
sucesso.

7.3.



O uso de dados de terceiros sem o seu consentimento prévio é estritamente proibido.



Cada fatura de compra apenas pode ser usada uma vez. Uma vez usada, não poderá voltar a
ser novamente validada para participação.



Os participantes devem manter a fatura de compra original. Caso o participante tenha sido
agraciado e a imagem da fatura de compra não esteja perfeitamente legível, existam dúvidas
razoáveis sobre a sua autenticidade ou o participante não possua o ingresso original, a
SCHWEPPES irá rejeitar a participação sem a possibilidade de a reativar.



Documentos manuscritos, cópias, documentos defeituosos, falsificados, mutilados ou
ilegíveis não serão de todo aceites para participação. Caso o participante não possa justificar
a compra, a SCHWEPPES reserva-se ao direito de retirar o direito de reclamação por parte
do participante do prémio.

Fotografia para Participação

Para participar o usuário deve fazer o upload de uma fotografia na página www.viajacomtrina.pt
Entre as fotos corretamente enviadas, o júri escolhe a foto mais original e criativa que contenha uma
embalagem de TriNa e esta será a vencedora da promoção.
Todas as pessoas que completaram este passo antes do dia 31 de outubro de 2018 às 23H59m59s serão
considerados participantes válidos nesta promoção.
As fotografias serão aceites no formato JPG ou PNG e devem ter um tamanho máximo de 4MB.
Não serão aceites como válidas fotografias que, entre outros, violem os direitos à privacidade, honra e
imagem própria de terceiros, ou que incluam conotações racistas, sexistas, homofônicas e / ou
discriminatórias, com comentários e/ou imagens de carater obsceno, lascivo, com conteúdo pornográfico
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ou sexual, difamatório ou qualquer outro que ameace a dignidade de terceiros, contra a moral e / ou
contra a ordem pública, que incitem à violência, práticas perigosas, comportamento negligente ,
imprudente ou ilegal, e que são contrárias ao bom gosto, bons hábitos e todo aquele conteúdo que pode
causar rejeição social. Fotografias que incitem a cometer atos nocivos à saúde e segurança das pessoas
não serão admitidas.
Além disso, as fotografias que, direta ou indiretamente, contenham qualquer tipo de publicidade ou
reivindicação de uma entidade, marca, produto, atividade ou serviço, além de TriNa, serão rejeitadas.
Os conteúdos que incluam imagens de menores devem ter autorização prévia por escrito dos pais ou
responsáveis legais do menor; no mesmo sentido, aqueles que possuem imagens de terceiros devem ter
prévia autorização por escrito dos mesmos.
Os conteúdos que são publicados pelos usuários na promoção, devem ter sido feitos pelo usuário que faz
o upload e publica, garantindo por isso que detém todos os direitos de propriedade intelectual e
exploração necessária à sua publicação e reprodução; deste modo é proibido publicar fotos feitas por
terceiros ou das quais o usuário não ceda os direitos acima mencionados, exonerando, a partir de agora,
a SCHWEPPES de qualquer contingência e responsabilidade a esse respeito.
Consequentemente, somente trabalhos próprios ou com autorização podem participar. Fotografias que
não foram criadas pelo participante ou com conteúdo cujos direitos autorais pertencem a outra pessoa
não são permitidas.
Em relação ao conteúdo protegido por direitos de propriedade intelectual, das fotografias o participante
pela mera participação nesta promoção concede a licença exclusiva, com direitos de sublicença a
SCHWEPPES, livre de direitos autorais, aplicável globalmente, para usar qualquer conteúdo de
propriedade intelectual publicado nesta promoção.

8.

JURADO

Terminado o período de participação, o vencedor do prémio de uma viagem por ano durante 20 anos
conforme é descrito nos presentes Termos e Condições, será eleito por um jurado que selecionará a
fotografia mais criativa e original de todos os participantes. O júri seleciona (1) UM vencedor e (10)
DEZ suplentes da promoção, sempre e quando a sua participação se verifique válida e verídica.
O vencedor do sorteio deve cumprir todos e cada um dos requisitos estabelecidos nestes Termos e
Condições. O prémio não será cumulativo com outras ofertas e / ou promoções.
O jurado é composto por 5 elementos da SCHWEPPES SUNTORY Portugal, que irão escolher a foto
que reflete de forma mais criativa e original a relação entre e marca TriNa e o consumidor

9.

CONDIÇÕES DO PRÉMIO

A SCHWEPPES reserva-se ao direito de solicitar ao vencedor as informações necessárias para verificar
a correta participação, o que pode exigir a fatura de compra original.
Se por qualquer motivo não houver disponibilidade do prémio pretendido, a SCHWEPPES reserva-se
o direito de substituí-lo por outros, de custo igual ou superior ou até mesmo pelo seu equivalente
económico.
O prémio ou o direito de obtê-lo não é transferível e não pode ser trocado pelo vencedor em dinheiro
ou qualquer outro prémio.
A SCHWEPPES não se responsabiliza pelo uso do brinde promocional feito pelo vencedor.
A SCHWEPPES não será responsável pelos serviços que as empresas terceiras devem fornecer para a
atribuição desta Promoção.
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A comercialização e/ou venda do direito do prémio é expressamente proibida.
O período de reclamação do prémio termina 15 dias após a data de término da Promoção.
Todos os impostos e taxas relacionadas com o prémio desta Promoção ou despesas adicionais devido
a atraso, não conformidade ou negligência por parte do(s) Participante(s), serão por conta deste
último, a menos que expressamente declarado nos Termos e Condições.
Esta Promoção não é acumulável com outras ofertas ou promoções.

(a)

CASO SEJA O VENCEDOR DA PROMOÇÃO:


Dentro de quinze (15) dias corridos após a seleção do vencedor, o Grupo 014 entrará em
contato através de e-mail e/ou Telefone fornecido pelo participante, para comunicar o seu
status como vencedor da Promoção.



O vencedor receberá por email um documento aceitando o prémio (o “Documento de
Aceitação”), que deverá ser submetido dentro de quinze (15) dias corridos pelos meios
indicados pelo Grupo 014, com os seus dados e a documentação solicitada e devidamente
assinada, em prova de aceitação do prémio. No caso do vencedor não enviar a
documentação solicitada e o Documento de Aceitação devidamente preenchido e assinado
no prazo de quinze dias, perde automaticamente o direito a obter ao Prémio e o mesmo será
adjudicado ao suplente que ocupe o primeiro lugar na lista de suplentes.



A entrega efetiva do Prémio será feita de acordo com os Termos e Condições descritos no
Documento de Aceitação do Prémio e este estará condicionado ao encaminhamento na
forma descrita pelo Grupo 014 na sua comunicação do Documento de Aceitação
devidamente preenchido e assinado, como o que está descrito no parágrafo anterior, bem
como o cumprimento dos Termos e Condições presentes neste documento.

10.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME E IMAGEM DOS PARTICIPANTES. DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELETUAL E INDUSTRIAL


Os participantes, pelo simples fato de aceitarem estes Termos e Condições, autorizam
expressamente a SCHWEPPES a publicar o seu nome, voz e imagem nos diferentes meios de
comunicação, incluindo jornais, revistas, páginas web, folhetos informativos, vídeos
promocionais, etc., com a intenção de divulgar a Promoção e relatar o seu desenvolvimento
e resultados.



Os participantes autorizam a SCHWEPPES a atribuir, usar, publicar e reproduzir o seu nome,
voz e imagem em todo o mundo e sem qualquer limitação temporal, de acordo com os
limites estabelecidos na lei Portuguesa. Da mesma forma, autorizam o seu uso em qualquer
tipo de publicidade, promoção, publicação, incluindo televisão, internet, redes sociais ou
qualquer outro meio para fins comerciais, informativos ou corporativos, desde que
relacionados com a Promoção.



Os Participantes não terão o direito a receber qualquer tipo de compensação pela
autorização de uso de seu nome, voz e imagem nos termos estabelecidos nesta cláusula.



Se um destinatário do prémio se opuser ao uso da sua imagem, voz e/ou nome nos termos
acima, ele compromete-se em notificar a SCHWEPPES por escrito no endereço incluído na
cláusula 11 (seguinte).



Os participantes vencedores, consentem em participar nesta Promoção e aceitam as
presentes bases jurídicas a atribuição, uso, publicação e reprodução em todo o mundo e sem
limitação, para e pela SCHWEPPES, da sua imagem e nome em qualquer tipo de publicidade,
promoção, publicação, incluindo a Internet ou qualquer outro meio de qualquer tipo, para
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fins comerciais ou informativos, desde que se relacionem com esta Promoção, sem gerar
qualquer direito a favor dos vencedores para receber qualquer compensação por isso.

11.

PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL

SCHWEPPES e GRUPO 014 são obrigados a cumprir as disposições do Regulamento Geral de Proteção
de Dados (EU) 2016/679 (“RGPD”) e outros regulamentos sobre proteção de dados que podem ser
aplicáveis a qualquer momento.
Os dados pessoais que são entregues para a celebração, execução e manutenção dos serviços
regulados nestas bases jurídicas, serão tratados com estrita e fiel conformidade de acordo com os
regulamentos de Proteção de Dados pessoais em vigor. A base legal para o processamento dos seus
dados é o consentimento que fornece ao se registar no site da Promoção. Estes dados serão utilizados
apenas para estes fins e serão mantidos pelo tempo necessário para executar esta Promoção e
cumprir as obrigações impostas pela legislação aplicável. Em particular, a SCHWEPPES e o GRUPO 014
adotarão medidas técnicas e organizacionais estabelecidas no RGPD ou regulamento que o modifique
ou substitua outras disposições de desenvolvimento para garantir a segurança dos dados pessoais e
prevenir a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, tendo em conta o estado da
tecnologia, a natureza dos dados fornecidos e os riscos a que estão expostos.
Em conformidade com as disposições do RGPD da SCHWEPPES, informa aos usuários e participantes
da presente Promoção os seguintes pontos em relação à coleta e processamento dos dados pessoais:

QUEM É O RESPONSÁVEL DO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS?
SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL LDA
NIF 507554981
Lagoas Park, Edifício 3, Piso 3 2740-266 Porto Salvo
Se tiver alguma dúvida sobre proteção de dados, por favor entre em contacto com a Schweppes Data
Protection Office pelo e-mail GDPR.Info@suntory.com

QUEM É O RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DOS SEUS DADOS?
014 Media Portugal Lda. – “GRUPO 014”
NIF: 510078664
Rua Pinheiro Chagas, 69 R/C Dto. A
1050-176 Lisboa

Email: ajuda@grupo014.pt
SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL LDA como responsável e GRUPO 014 como encarregado pelo
tratamento, são obrigados a cumprir as disposições do RGPD e quaisquer regulamentos que possam
modifica-lo ou substituí-lo no futuro, bem como outros regulamentos sobre proteção de dados que
possam ser aplicáveis a qualquer momento.
COM QUE FINALIDADE E LEGITIMIDADE TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
A base legal para o processamento dos seus dados pessoais é o consentimento que nos dá no formulário
de inscrição no site da Promoção www.viajacomtrina.pt .
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Na SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL LDA, tratamos as informações fornecidas pelos participantes
para:
(i)
(ii)
(iii)

Gerir a sua participação nesta Promoção;
Entregar os Prémios derivados da presente Promoção; e
Enviar comunicações comerciais dos produtos das marcas SCHWEPPES PORTUGAL
UNIPESSOAL LDA

Neste sentido, concorda em receber comunicações comerciais, novas promoções e produtos Schweppes.
Com o seu consentimento expresso (clicando na caixa que aparece no formulário de inscrição no site da
Promoção), cumprimos o requisito de expressão de uma vontade livre, informada, específica e inequívoca,
que não deixa espaço de dúvida da aceitação do envio de comunicações comerciais feitas por e-mail ou
outros meios de comunicação individual por nós. Nesse sentido e com este documento, foi informado
sobre o uso a que iremos atribuir o seu endereço ou número de telefone que não é outro senão enviar-lhe
informações relacionadas a mais promoções e produtos relacionados a esta Promoção, bem como outras
promoções e marcas registadas Schweppes. Como levamos a sua privacidade muito a sério, oferecemoslhe a oportunidade de expressar vontade em receber comunicações comerciais, “clicando” na caixa
fornecida para essa finalidade. A qualquer momento, poderá exercer os seus direitos ou expressar a sua
recusa, enviando um e-mail para GDPR.Info@suntory.com

POR QUANTO TEMPO MANTEREMOS OS SEUS DADOS?
Os dados pessoais fornecidos serão mantidos pelo tempo necessário para executar esta Promoção e
cumprir as obrigações impostas pela legislação aplicável.
No caso de, no momento de registo no site da promoção, o participante tenha aceite o envio de
comunicações comerciais dos produtos de Schweppes, os seus dados conservam-se até que solicite o seu
cancelamento ou supressão.

A QUE DESTINATÁRIOS OS SEUS DADOS SERÃO COMUNICADOS?
A Schweppes apenas comunicará os seus dados para:







A sociedade 014 Media Lda, com NIF 510078664 com sede na Rua Pinheiro Chagas 69, R/C Dto
A, 1050-176 Lisboa, como encarregada do tratamento e como gestora da presente Promoção em
nome da Schweppes.
A agência de viagens escolhida, que será responsável pela gestão das viagens entregues como
prémios da presente Promoção.
Os terceiros, órgãos e instituições públicas da administração geral do estado, das administrações
regionais e locais, incluindo os órgãos jurisdicionais a quem estão legalmente obrigados a
fornecê-los.
SCHWEPPES, S.A. com sede no Paseo de la castellana, 202, Madrid 28046

QUAIS OS SEUS DIREITOS QUANDO NOS FORNECE OS SEUS DADOS?
Os direitos de proteção de dados detidos pelos Participantes são:


Direito de solicitar a retificação dos dados (no caso de serem incorretos) ou exclusão: tem o direito
de aceder aos seus dados pessoais, bem como solicitar a retificação de dados imprecisos ou,
quando apropriado, solicitar a sua exclusão quando, entre outras razões, os dados não são mais
necessários para os propósitos para que foram coletados.
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Direito à limitação do tratamento: em determinadas circunstâncias, podem solicitar a limitação
do processamento dos seus dados, caso em que somente os manteremos para o exercício ou
defesa de reivindicações.
Direito de se opor ao tratamento: em determinadas circunstâncias e por razões relacionadas à sua
situação particular, as partes interessadas podem se opor à oposição ao processamento dos seus
dados. Nesse caso, a SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA interromperá o processamento
dos dados, exceto por motivos legítimos convincentes, ou pelo exercício ou defesa de possíveis
reivindicações.
Direito à portabilidade de dados: caso queira que os seus dados sejam processados por terceiros,
a SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA, facilitará a portabilidade dos seus dados para o novo
responsável.
Direito de retirar o consentimento: no caso de o consentimento ter sido concedido para uma
finalidade específica, tem o direito de retirar o consentimento a qualquer momento sem afetar a
legalidade do tratamento com base no consentimento, antes da sua retirada.

Poderá ainda, em relação aos tratamentos baseados em obter o seu consentimento, retirar o seu
consentimento através do procedimento detalhado no parágrafo a seguir.
Poderá ainda exercer, caso deseje, os direitos de acesso, retificação e exclusão de dados, bem como
solicitar que seja limitado o processamento dos seus dados pessoais e solicitar a portabilidade dos seus
dados, bem como que não esteja sujeito a decisões individuais automatizadas, enviando uma comunicação
por escrito para a SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL LDA, Lagoas Park, Edificio 3, Piso 3 2740-266 Porto
Salvo ou enviando um e-mail para o endereço GDPR.Info@suntory.com, anexando em ambos os casos uma
cópia do seu Cartão de Cidadão, especificando o direito que deseja exercer.

COMO OBTIVEMOS OS SEUS DADOS?
Os dados pessoais que a SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL LDA trata, são os dados pessoais que o
participante inseriu no website www. viajacomtrina.pt – através do formulário de inscrição deste
website.

A QUE AUTORIDADE PODE EXERCER RECLAMAÇÕES?
Poderá registar uma reclamação junto à Comissão Portuguesa de Proteção de Dados, com a resposta
que recebeu da Schweppes em atender os seus direitos. Em qualquer caso, poderá dirigir-se à
Schweppes Data Protection Office, através do endereço gdpr.Info@suntory.com ou na morada
SCHWEPPES PORTUGAL UNIPESSOAL LDA, , Lagoas Park, Edificio 3, Piso 3 2740-266 Porto Salvo, para
poder resolver qualquer reclamação a este respeito.
Os dados pessoais entregues para celebração, execução e manutenção dos serviços regulados nestes
Termos e Condições serão tratados com estrita e fiel conformidade com os regulamentos de proteção de
dados pessoais em vigor em todos os momentos e serão única e exclusivamente aqueles necessários para
gerir a participação na presente Promoção e entrega dos prémios derivados da Promoção.
Em particular, a SCHWEPPES e o GRUPO 014 adotarão as medidas técnicas e organizacionais estabelecidas
no RGPD ou regulamento que o modifique ou subsitua e outras disposições de desenvolvimento para
garantir a segurança dos dados pessoais e prevenir a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não
autorizado, tendo em conta o estado da tecnologia, a natureza dos dados fornecidos e os riscos a que estão
expostos.

12.

RESPONSABILIDADES
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Os organizadores terão direito a todo o momento de excluir da participação aqueles usuários cujas
fotografias não cumpram com as condições especificadas nos presentes Termos e Condições e em
particular:
a) qualidade deficiente que impeça a sua correta visualização.
b) contenham conteúdo ofensivo, humilhante para pessoas, animais, crenças, costumes e bons hábitos.
c) não cumpram as condições e requisitos descritos nestes Termos e Condições e / ou aqueles que violem
qualquer regulamento.
d) violem os direitos à privacidade, honra e imagem de terceiros, ou que contenham, conotações racistas,
sexistas, homofóbicas e / ou discriminatórias, com comentários, imagens, etc. obscenos, indecentes,
difamatórios ou quaisquer outros que violam a dignidade dos outros, contra a moral e / ou à ordem
pública, incitem à violência, comportamento perigoso, descuidado, negligente ou ilegal, e sejam
contrárias ao bom gosto, bons hábitos e todos aqueles conteúdos que possam causar rejeição social.
e) Não sejam conteúdo original.
f) que incluam imagens de menores, que não credenciam a autorização prévia e por escrito dos pais ou
responsáveis legais do menor.
f) que incluam imagens de terceiros, que não acreditem a autorização prévia e por escrito do mesmo.
g) conteúdo que constitua uma ilegalidade criminal ou administrativa ou coloque em risco de segurança
pessoas ou o direito à propriedade privada.
h) ofensiva contra as marcas de Schweppes, a empresa, ou empregados, ou que, direta ou indiretamente,
contenham qualquer tipo de publicidade ou entidade reivindicação, outra marca ou produto que não seja
TRINA
Em qualquer caso, Schweppes não é responsável pelos conteúdos, textos, imagens, opiniões,
comentários, letras vídeos / fotografias apresentadas no âmbito desta ação, nem contingências que
possam surgir em relação à violação de direitos de terceiros os vídeos / fotografias.
A SCHWEPPES e, se aplicável, o GRUPO 014 não são responsáveis por incidentes e eventos de qualquer
ordem que sejam causados por uma avaria no programa de computador, conforme o caso, devido a um
caso de força maior (por exemplo, falha no registo de algum participante, interrupção ou perda de uma
chamada, etc.) nem dos incidentes que têm a sua origem em casos de força maior derivados de causas
como uma falhar na rede telefónica, computador, elétrico, causado por agentes externos naturais
(atmosféricos, climatéricos ou por funcionamento deficiente das empresas que fornecem tais serviços).
Nem a SCHWEPPES nem o GRUPO 014 são responsáveis pela impossibilidade de registar qualquer
Participante devido a um erro na captura dos seus dados pessoais, como consequência de atos que, no seu
caso, são intangíveis, incompletos, errôneos ou falsos.
Da mesma forma, nem a SCHWEPPES nem o GRUPO 014 são responsáveis por quaisquer defeitos ou vícios
ocultos que possam surgir de cada um dos prémios e que são atribuíveis ao fabricante ou distribuidor do
mesmo, a agencia de viagens ou os incidentes que têm as suas origens em casos de força maior, oriundos
de causas como avaria na rede telefónica, computador, elétrica, causada por causas naturais ou devido ao
mau funcionamento das empresas que prestam tais serviços.
Nem a SCHWEPPES nem o GRUPO 014 são responsáveis por danos ou incidentes de qualquer tipo que
possam ser sofridos pelo Participante e/ou seus acompanhantes como resultado do usufruto dos prémios.
Os participantes concordam expressamente em garantir a exatidão e veracidade dos seus dados pessoais.
A falsidade de qualquer tipo de dados ou a violação de qualquer um dos requisitos indicados nestes Termos
e Condições, será causa suficiente para desqualificação de Participante da presente Promoção.
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13.

INCIDÊNCIAS

Para qualquer incidente que possa ocorrer no processo de registo, poderá entrar em contacto com o
nosso Atendimento ao Cliente:
*Telefone: 211 940 704, todos os dias úteis entre as 9h e as 13h e as 14h às 18h.

**Via e-mail: ajuda@grupo014.pt

14.

RESERVAS E LIMITAÇÕES

A SCHWEPPES pretende que a participação na Promoção dos Participantes seja feita com igualdade de
oportunidades e com o estrito respeito pelas regras de boa fé.
Posto isto, qualquer conduta abusiva ou fraudulenta pode resultar na desqualificação do Participante em
questão e na perda de qualquer Prémio que possa ter sido obtido. Será entendido, a título de exemplo mas
não limitativo, que uma atitude maliciosa ocorre quando há uma participação massiva ou desproporcional
ou quando há algum tipo de fraude ou falsificação na sua participação. A SCHWEPPES reserva o direito de
alterar, suspender ou modificar esta Promoção quando houver justa causa ou motivos de força maior que
impeçam a sua conclusão da maneira como estão incluídos nos Termos e Condições.
Os prêmios não estarão sujeitos a alterações ou compensações a pedido dos vencedores.
Nem a SCHWEPPES nem o GRUPO 014 são responsáveis pelo uso indevido do Prémio.
O vencedor da Promoção terá 15 dias corridos para aceitar, assinar o Documento de Aceitação e receber
o prémio. Decorridos esses 15 dias sem que a atribuição tenha sido aceite, o número dois alternativo será
substituído e assim por diante, até que as 10 reservas sejam concluídas. No caso de não aceitar ou não
cumprir os requisitos estabelecidos, o prémio não será entregue.

Cada talão/ticket de compra pode ser usado apenas uma vez. Uma vez que a participação tenha
sido feita, ela não poderá ser novamente contribuída para uma nova participação.
A SCHWEPPES reserva-se o direito de solicitar o talão/ticket de compra original. No caso de ter
sido manipulado, seja uma fotocópia ou ter sido perdido, ou não atender a nenhum dos requisitos
estabelecidos nestas regras, o participante não terá direito ao prémio.

15.

LEI APLICÁVEL E SUBMISSÃO JURISDICIONAL

A Promoção é regida pela legislação em vigor em Portugal.
Para qualquer controvérsia que possa surgir na interpretação e execução desta Promoção, eles
expressamente submetem à Jurisdição dos Tribunais a renúncia expressa à jurisdição que possa
corresponder.
A SCHWEPPES reserva-se ao direito de tomar medidas legais contra pessoas que realizem qualquer
tipo de ato que possa ser considerado manipulação ou falsificação da Promoção.

16.

CANCELAMENTO E MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO

Sempre que houver uma causa justificada e devidamente motivada, a SCHWEPPES reserva-se ao direito de
cancelar a celebração desta Promoção. Neste caso, a Schweppes não se compromete com a atribuição dos
prémios.
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A Schweppes não será obrigada a entregar os prémios estabelecidos em caso de cancelamento, total ou
parcial, da Promoção.
A Schweppes reserva-se o direito de fazer alterações que resultem no bom final da Promoção quando
houver justa causa ou motivos de força maior que impeçam que ela seja executada da maneira em que
esses Termos e Condições forem coletados. A Schweppes reserva o direito de adiar ou estender o período
de participação da Promoção.
A Schweppes reserva o direito de cancelar, suspender e/ou modificar esta Promoção, alterar qualquer
condição ou requisito e ou os presentes Termos e Condições, bem como substituir os prémios ou qualquer
parte deles por um prémio diferente, de igual ou maior valor. Em todos os casos acima mencionados, os
usuários serão previamente informados através dos meios utilizados para realizar a Promoção.
Da mesma forma, a SCHWEPPES reserva o direito de excluir aqueles Participantes cuja conduta ou abuso o
torna aconselhável para o desenvolvimento adequado da Promoção ou para modificar estes Termos e
Condições no caso de, justificadamente, a concorrência de circunstâncias que possam influenciar a
objetividade e Transparência da Promoção. Qualquer alteração ou modificação destas bases jurídicas será
publicada em www. viajacomtrina.pt
Qualquer incidente que possa surgir e que não esteja refletido nestes Termos e Condições será resolvido
pela SCHWEPPES a seu critério, sem qualquer reclamação.

17.

ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA PROMOÇÃO, CANCELAMENTO E ALTERAÇÔES

O participante, pelo simples fato de participar, aceita os Termos e Condições desta Promoção.
Da mesma forma, os Termos e Condições da presente Promoção estão publicadas em www.
viajacomtrina.pt

Lisboa, 01 de junho de 2018.

