
Regulamento: 

 

PASSATEMPO “Encontra o Wize Monkey” 

 

Promotor do passatempo:  

Cafés Candelas S.L., promotora do passatempo, com registo fiscal em Polígono Industrial Del 

Ceao, Rúa Dos Transportes, nº 7, 27379, Lugo, divulga a ação “Encontra o Wize Monkey”. 

A ação “Encontra o Wize Monkey” realiza-se entre os dias 11 de outubro e 15 de dezembro de 

2021. O passatempo destina-se aos seguidores da página oficial de Facebook Cafés Candelas PT 

(https://www.facebook.com/CafesCandelasPT) e da página de Instagram @cafescandelaspt 

(https://www.instagram.com/cafescandelaspt/), sendo regido pelos termos e condições 

expostos no presente regulamento. 

 

I – Âmbito territorial e requisitos dos participantes:  

1. O passatempo será desenvolvido para todo o território de Portugal e todas as pessoas 

que cumpram os seguintes requisitos poderão participar: 

a. Maiores de idade; 

b. Residentes legais no território português; 

c. Ter conta no Facebook ou Instagram e cumprir todas as condições e normas 

para o uso de ambas as redes sociais. Não poderão participar funcionários ou 

outras pessoas relacionadas com a organização do passatempo. 

 

2. O passatempo destina-se a todos os seguidores da página oficial de Facebook Cafés 

Candelas PT (https://www.facebook.com/CafesCandelasPT) e Instagram 

@cafescandelaspt (https://www.instagram.com/cafescandelaspt/). 

 

II – Data de início e finalização do passatempo: 

1. O passatempo decorre desde o dia 11 de outubro de 2021, a partir do momento da 

publicação destinada ao efeito, e termina às 23h59 do dia 15 de dezembro de 2021. 

Apenas se aceitarão participações neste período de tempo. 

Reserva-se o direito a Cafés Candelas S.L.  de adiar, prorrogar ou alterar o prazo do 

passatempo em caso de força maior, bem como a faculdade de interpretar os presentes 

termos e condições legais. 

 

III – Regras e condições para participar: 

1. Poderão participar no passatempo: pessoas físicas maiores de 18 anos com residência 

em Portugal. 
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2. Não poderão participar na campanha e, portanto, não resultarão vencedores: 

funcionários da empresa, parentes de funcionários, perfis fraudulentos, especialistas 

em sorteios e passatempos, etc. 

 

3. A participação por meio de agentes ou terceiros, ou o uso de múltiplas identidades, não 

é permitida. 

Por esta razão, qualquer perfil que resulte vencedor, mas se comprove que foi obtido por meios 

fraudulentos ou com a utilização de um perfil mencionado acima, será desqualificado 

imediatamente.  

4. A conta de Facebook dos participantes poderá estar em modo público ou privado. A 

conta de Instagram dos participantes deve estar em modo público. 

 

5. Os participantes não devem submeter conteúdos que, pela sua apresentação ou outros 

aspetos, possam ser considerados ofensivos ou suscetíveis de incentivar à violência ou 

à discriminação de qualquer tipo. Qualquer outro conteúdo impróprio que viole as 

normas de conduta da plataforma Facebook será eliminado. 

 

6. Os participantes não devem comentar as publicações de outros participantes com 

mensagens que apelem ao racismo, xenofobia, preconceito ou qualquer outro tipo de 

discriminação social, religiosa ou sexual. 

 

7. As participações devem ser submetidas até ao dia 15 de dezembro, às 23h59, na 

publicação designada e identificada com o desafio do passatempo. Apenas serão 

consideradas válidas as participações feitas até esta data e horário.  

As participações que violem o previsto nas alíneas anteriores ou que, de alguma forma, violem 

as normas de conduta da plataforma Facebook e Instagram, serão excluídas do passatempo sem 

aviso prévio. 

Para participar, os utilizadores devem: 

• Publicar, no seu feed de Instagram ou na sua conta de Facebook, a fotografia do Wize 

Monkey encontrado através do código QR encontrado nos autocolantes em 

estabelecimentos de restauração e/ou hotelaria. 

• Na publicação da fotografia, os participantes deverão incluir o hashtag 

#TuaFonteDeAlegria e mencionar a @cafescandelaspt  

• Criar uma descrição / legenda para a fotografia sobre o Wize Monkey e as suas infusões 

Complementos (não obrigatórios): 

• Seguir a Cafés Candelas PT no Facebook e Instagram (@cafescandelaspt) 

• Mencionar o estabelecimento onde encontrou o Wize Monkey 

• Partilhar a publicação nas stories e identificar a @cafescandelaspt 

 

As participações que violem o previsto nas alíneas anteriores ou que, de alguma forma, violem 

as normas de conduta da plataforma Facebook, serão excluídas do passatempo sem aviso 

prévio. 



A Cafés Candelas S.L. reserva-se no direito de proceder a alterações à campanha durante o seu 

desenvolvimento, se houver qualquer causa que a impeça de ter sucesso ou para melhorar a sua 

evolução. 

 

IV. Seleção do vencedor e modalidade do passatempo: 

1. No âmbito do passatempo “Encontra o Wize Monkey” serão determinados 3 (três) 

vencedores entre todos os participantes do Instagram e Facebook, de acordo com a 

descrição de fotografia mais original e divertida. 

 

2. Todas as participações que cumpram de forma simultânea e integral todos os requisitos 

estabelecidos no presente regulamento, no decorrer do passatempo, serão analisadas 

e avaliadas por um júri da Promotora do passatempo, constituído para o efeito. 

 

3. O júri irá selecionar as participações que considere mais originais e divertidas, tendo em 

conta os requisitos indicados, e eleger os vencedores do presente passatempo. 

 

4. A decisão do Júri no âmbito do presente passatempo é soberana e não admite recurso, 

facto esse que se considera previamente esclarecido junto de todos os participantes e 

aceite por estes. 

 

5. Os vencedores serão anunciados até ao dia 21 de dezembro de 2021 na página oficial 

de Facebook e de Instagram da Cafés Candelas PT e o contacto deve ser feito por 

mensagem privada através destas redes sociais com o objetivo de recolher os dados 

necessários para a atribuição do prémio. 

 

6. Os vencedores são definitivos e a Cafés Candelas S.L. não aceita debater os resultados 

com os participantes do presente passatempo (mesmo perante casos omissos ao 

mesmo). 

 

7. Caso não haja resposta dos vencedores num prazo máximo de 7 dias, o prémio será 

oferecido ao suplente, que também terá 7 dias para responder, deixando o vencedor 

anterior de ter qualquer direito de reivindicar o prémio. 

A Cafés Candelas S.L. exime-se de qualquer responsabilidade, em caso de erro nos dados 

fornecidos pelos vencedores / suplentes, que impeça a sua identificação. 

Cafés Candelas S.L. reserva-se o direito de anular os prémios, caso os vencedores ou substitutos 

designados não cumpram os requisitos referidos nestas bases ou caso não seja possível localizar 

o vencedor e / ou substitutos ou se tratem de perfis fraudulentos, conforme especificado na 

Seção III. 

 

V – Prémios e respetiva reclamação: 

1. No âmbito do presente passatempo serão determinadas 3 (três) participações 

vencedoras, sendo atribuído, a cada uma delas, o seguinte prémio:  



a. 1 pack com uma seleção dos 4 tipos de Wize Monkey (Earl Grey, Manga, Original 

e Ginger Lemon). 

b. 1 planta de cafeeiro. 

 

2. Cada seguidor apenas poderá participar e ser premiado uma vez. 

 

3. Os prémios do presente passatempo são pessoais e intransmissíveis, não sendo 

redimíveis em dinheiro. 

 

4. Entrega do prémio: 

 

a. Para entregar o prémio aos vencedores, é necessário que enviem os seguintes 

dados: nome e apelido, contacto telefónico e morada. 

 

Após a comunicação dos vencedores do presente passatempo, estes obrigam-se a proceder à 

confirmação e aceitação do respetivo prémio, aceitação essa que terá de ser processada por 

meio de mensagem privada, a remeter via Facebook ou Instagram da Cafés Candelas PT, até ao 

dia 28 de dezembro de 2021. 

Se o vencedor não reclamar o prémio dentro do prazo estipulado, declara-se que deixa de ter 

direito ao mesmo. 

Após esta data, as inscrições por concluir deixam de ser válidas e não podem ser alteradas ou 

terminadas.  

A Cafés Candelas S.L. não se responsabiliza por danos, roubos, perdas, atrasos ou qualquer outra 

circunstância que seja da responsabilidade de terceiros que possam afetar a entrega do prémio. 

O prémio não pode ser trocado pelo seu valor em dinheiro. 

O prémio só será concedido em nome do vencedor. 

Caso não seja possível a entrega do prémio na morada indicada, o prémio será depositado nos 

escritórios da Cafés Candelas (Rúa dos Transportes, 7. Polígono de O Ceao. 27003 Lugo). 

 

VI – Condições: 

1. Ao participar no presente passatempo, os seguidores aceitam automaticamente a 

exposição e/ou cedência do seu nome. 

 

2. A Cafés Candelas S.L. reserva o direito de eliminar qualquer participante que esteja, de 

alguma forma, a violar o presente regulamento. 

 

3. Os participantes que não cumprirem o estipulado no presente regulamento não terão 

direito à atribuição do prémio previsto. 

 

4. A Cafés Candelas S.L. reserva o direito de alterar este regulamento a qualquer momento, 

tendo em conta alterações ou imprevistos alheios à marca. 

 



5. A Cafés Candelas S.L. reserva-se no direito de tomar as decisões necessárias para o 

decurso normal deste passatempo, sendo estas expressamente aceites por qualquer 

participante. 

 

6. Em caso de conflito, erro ou mal-entendido acerca do funcionamento do passatempo, 

considera-se que a decisão da Cafés Candelas S.L. será sempre concludente. 

 

7. A Cafés Candelas S.L. não se responsabiliza por qualquer incorreção ou imprecisão dos 

dados indicados pelos participantes, que resultem na anulação da participação no 

passatempo. 

 

8. Os participantes são responsáveis pela veracidade dos dados fornecidos. A Cafés 

Candelas S.L. não se responsabiliza por dados incorretos facultados pelo participante. 

 

9. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e 

condições previstos no presente regulamento. 

 

VII – Reservas: 

Cafés Candelas S.L. reserva-se o direito de fazer alterações que resultem no fim do Passatempo 

quando ocorrerem causas justificadas que impeçam o seu desenvolvimento normal. 

 

VIII – Isenção de responsabilidade: 

Os participantes serão responsáveis pelas suas ações durante o concurso e aquando da entrega 

do prémio, não podendo imputar qualquer responsabilidade a Cafés Candelas S.L. pelos seus 

atos. 

Da mesma forma, os participantes reconhecem que as informações que fornecem são 

verdadeiras, informando também que atendem aos requisitos e condições para participar no 

Passatempo. 

Por isto, a Cafés Candelas S.L. não se responsabiliza por informações ou dados falsos que possam 

ser fornecidos por qualquer participante. 

A Cafés Candelas S.L. também está isenta de responsabilidade pelas obrigações fiscais a que a 

obtenção e a aceitação do prémio possam obrigar, sendo o participante vencedor o responsável 

por essas obrigações. 

 

IX - Proteção de dados: 

Informação sobre o tratamento de dados pessoais (em conformidade com o Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016). 

A Cafés Candelas S.L. cumpre integralmente com a legislação vigente sobre a proteção de dados 

pessoais e com os compromissos de confidencialidade da atividade comercial. 



A Cafés Candelas S.L. adotou as medidas técnicas para manter o nível de segurança necessário, 

dependendo da natureza dos dados pessoais processados e das circunstâncias de tratamento, a 

fim de evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado. 

1. Ao participar, o utilizador está automaticamente a ceder os direitos da publicação da 

sua autoria, nomeadamente direitos de autor e direitos conexos. Na qualidade de 

Promotora do passatempo, a Cafés Candelas S.L. encontra-se devidamente legitimada 

para proceder à utilização e divulgação da publicação para os fins e pelos meios que 

entenda por conveniente, por tempo indeterminado, não sendo por tal facto exigível 

pelos participantes do presente passatempo e/ou terceiros, qualquer retribuição e/ou 

compensação. 

 

2. A cedência dos direitos de imagem e direitos de autor consagrada no ponto anterior, 

bem como a autorização para a divulgação e utilização dos conteúdos apresentados no 

âmbito do presente passatempo, é concedida pelos respetivos participantes, de livre e 

espontânea vontade, aquando da sua candidatura, não sendo por tal facto exigível 

qualquer retribuição e/ou compensação à Promotora. 

 

3. O objetivo do tratamento de dados pessoais: 

● Publicidade e prospeção comercial; 

● Gestão da participação no passatempo “Wize Monkey”, no seu desenvolvimento e 

na designação do(s) vencedor(es); 

● Publicação em redes sociais e outros meios de divulgação; 

● Enviar promoções e consequentes ações de marketing com o objetivo de divulgar e 

promover a atividade da Cafés Candelas S.L. 

Prazos de retenção da informação: os dados de identificação dos participantes serão guardados 

durante o tempo estritamente necessário ao desenvolvimento do passatempo e durante os 

prazos legais que, se for caso disso, forem aplicáveis. Os dados utilizados para publicidade e 

prospeção comercial serão guardados indefinidamente, a menos que o utilizador solicite a sua 

eliminação da Cafés Candelas S.L. 

As informações pessoais coletadas por meio de formulários de registo serão utilizadas com o 

objetivo de gerir a participação do seguidor no passatempo e a atribuição de prémios que dele 

derivam.  

Para que as informações contidas nos nossos arquivos sejam sempre atualizadas e não 

contenham erros, pedimos aos nossos clientes e utilizadores que notifiquem a Cafés Candelas 

S.L., o mais rápido possível, das modificações e retificações dos seus dados pessoais. 

As informações pessoais recolhidas de utilizadores registados são armazenadas em bancos de 

dados que são propriedade da Cafés Candelas S.L., e pressupõem aspetos técnicos, 

organizacionais e de segurança que garantem a confidencialidade e integridade das 

informações, de acordo com o estabelecido na Lei Orgânica 15/1999 de 13 de dezembro de 

Proteção de Dados de Caráter Legislação pessoal e outras legislações aplicáveis. 



O utilizador responderá, em qualquer caso, à veracidade dos dados fornecidos, reservando-se à 

Cafés Candelas S.L. o direito de excluir dos serviços registados qualquer utilizador que tenha 

prestado informações falsas, sem prejuízo das demais ações que tramitem na lei. 

Qualquer utilizador registado pode, a qualquer momento, exercer o direito de acesso, retificar 

e, quando apropriado, cancelar os seus dados pessoais fornecidos por meio de comunicação 

escrita dirigida a: 

Cafés Candelas S.L. 

Departamento Administración 

Polígono Industrial Del Ceao 

Rúa Dos Transportes, 7 

27379 Lugo (Lugo). España 

 

Penalização em caso de uso fraudulento: 

Fraude é o uso de plataformas ou aplicativos independentes para obter votos ou mais 

participações no passatempo, bem como comportamentos que detetamos como 

aparentemente abusivos e / ou maliciosos. 

A verificação de qualquer uma dessas práticas implicará o cancelamento da participação. 

A Cafés Candelas S.L. reserva-se no direito de intentar uma ação judicial contra quem pratique 

qualquer tipo de ato que possa ser considerado manipulação ou falsificação do passatempo. 

A Cafés Candelas S.L. isenta-se de qualquer responsabilidade pelos danos que possam resultar 

da indisponibilidade temporária ou continuidade do funcionamento da aplicação com a qual 

participa na promoção, da fraude de utilidade que os utilizadores lhe tenham atribuído e acesso 

às diferentes páginas e envio de respostas de participação através da Internet. 

 

Cedência de direitos de imagem e / ou propriedade intelectual: 

Este passatempo não está vinculado a nenhuma plataforma ou rede social. O Instagram e o 

Facebook não patrocinam, apoiam ou gerem esta ação de forma alguma, nem estão associados 

a ela. Os participantes disponibilizam as suas informações e dados a Cafés Candelas S.L. 

 

Aceitação das condições legais: 

A participação no passatempo implica a aceitação dos termos e condições legais. Qualquer 

manifestação de não aceitação total ou parcial das bases legais implica a exclusão do 

participante e, em consequência, a Cafés Candelas S.L. ficará dispensada do cumprimento da 

obrigação contratada com este participante. 


