Passatempo “Na tua Pizza Mandas Tu!"

1 - Entidades responsáveis pela campanha
A DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda. levará a efeito um passatempo entre os dias
6 de Fevereiro e 05 de Março, que promove a oferta de 29 menus, um por dia durante
4 semanas, e o prémio final de 52 pizzas, nos termos e condições abaixo descritos.
A DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda. contratou a empresa Brandkey Digital Lda.
(doravante designada por Promotora), com sede na Travessa Cova da Moura, nº 2 1º, 1350-118 Lisboa, para a gestão deste passatempo.

2 - Destinatários do passatempo
Este passatempo é válido para maiores de 18 anos, residentes em Portugal
Continental.
O passatempo destina-se a toda a comunidade Facebook residente em Portugal.
Para garantir imparcialidade participativa, este passatempo destina-se apenas ao
consumidor final.
Está impossibilitado de participar qualquer colaborador da DAUFOOD Portugal
Unipessoal, Lda. e associado à promotora Brandkey Digital.

3 - Duração do passatempo
O passatempo será promovido entre o dia 6 de Fevereiro e o dia 5 de Março na
página www.fazatuapizza.mandavir.pt através de um desafio lançado para o efeito.
Os participantes devem submeter as suas participações até às 23:59 minutos do dia 5
de março.

4 – Modo de participação
a) Para participar no passatempo “Na Tua Pizza Mandas Tu”, os participantes devem ir
ao endereço: www.fazatuapizza.mandavir.pt, onde para participar devem criar uma
pizza até 3 ingredientes, dar-lhe um nome criativo, aceitar as condições de
participação e submeter a sua pizza.
b) Os participantes podem escolher três ingredientes entre 19 escolhas disponíveis,
um molho entre três escolhas disponíveis e dar um nome criativo à sua pizza.
b) Diariamente será escolhida pelo júri a pizza mais criativa como “Pizza do Dia”. O
vencedor recebe um menu diário que inclui: 1 Pizza média (até 3 ingredientes,
Clássica ou Favorita + bebida + Delícias de Queijo ou Cinnabites)
c) Os vencedores podem levantar os seus menus em take-away na sua loja do bairro.
d) Semanalmente, entre os 7 vencedores diários será eleito pelo júri o vencedor da
semana que ficará apurado para o prémio final.

e) O vencedor final será decidido por livestreaming entre os 4 vencedores de cada
semana. Este livestreaming terá lugar após o fecho do passatempo sendo agendado
numa data a definir até ao final do mês de março.

5 – Seleção do Vencedor
Os vencedores diários serão selecionados no dia seguinte pelo júri da DAUFOOD
Portugal Unipessoal, Lda e da promotora Brandkey Digital Lda. Os vencedores
semanais, também escolha do júri, serão anunciados na semana seguinte à semana
em que concorreram.
A criatividade da combinação e a sintonia com o nome escolhido serão os critérios
principais para a escolha do vencedor por parte do júri.
O vencedor final será apurado através da realização de um livestreaming no facebook
da página Domino’s Portugal, onde as 4 pizzas finalistas serão postas a votação do
público. A pizza mais votada será a vencedora.
6 – Comunicação dos Vencedores
Os vencedores diários serão comunicados, através do email facultado, no dia seguinte
durante as 4 semanas do passatempo.
O vencedor final será contactado por email e posteriormente deverá deslocar-se à loja
para receber a oficialização do prémio.
7 – Prémios
Menus diários – 1 Pizza média (até 3 ingredientes, Clássica ou Favorita + bebida +
Delícias de Queijo ou Cinnabites).
Vencedor final - Um ano de pizzas grátis médias (até 3 ingredientes, Clássicas ou
Favoritas), o que corresponde a uma por semana (máx 52 pizzas), e que serão
disponibilizadas através 52 de códigos promocionais (este prémio não é carregado na
conta do cliente).
Os prémios deverão ser levantados em take-away na sua loja do bairro.
No ato do levantamento do prémio diário em loja, os vencedores terão de mostrar o
cartão do cidadão e comprovar a maioridade (caso contrário, o prémio fica sem efeito);
Os prémios diários serão carregados na ficha do cliente, pelo que os vencedores
devem comunicar qual o telefone com que estão registados ou fornecer os dados para
criar a ficha em loja. O prémio poderá demorar 3 dias úteis até ser disponibilizado na
ficha de cliente. Os vencedores serão avisados via email assim que o seu prémio
estiver disponível.

8 - Condições Gerais
8.1. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos
e condições previstas no presente Regulamento.
8.2. A Promotora reserva-se o direito de eliminar qualquer participante ou participação
que considere conter linguagem ofensiva ou termos inadequados, ou que esteja de
alguma forma a violar o presente regulamento.
8.3. Todos os participantes deverão respeitar-se entre si, mantendo boa conduta e
fairplay.
8.4. A DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda. reserva-se ao direito de terminar,
alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este passatempo a todo o tempo, no caso de
ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou algum facto 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.
8.5. Qualquer problema que possa existir com a plataforma do Facebook não é da
responsabilidade da DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda ou da Promotora.
Ressalva: A pizzas contruídas no âmbito do passatempo são meramente ilustrativas,
não correspondendo ao produto final nem aos padrões de qualidade comercializados
pela DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 2018

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A DAUFOOD PORTUGAL, UNIPESSOAL, Lda., com sede na Rua Sousa Martins 10,
1250-218 Lisboa (Portugal), com o número fiscal e de pessoa colectiva 513146091
(doravante
"Domino's
Pizza"),
responsável
pelo
website www.dominospizza.pt (doravante o "Website"), na qualidade de responsável
pelo tratamento de dados e por referência aos direitos dos utilizadores registados no
website (doravante "Utilizadores") aprovou a presente política de privacidade nos
termos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.
A Domino’s Pizza respeita integralmente os direitos de privacidade e a proteção dos
dados pessoais dos utilizadores do Website. Os utilizadores poderão contactar a
Domino’s Pizza para obter qualquer informação relacionada com a presente política de
privacidade, devendo para o efeito utilizar os contactos disponibilizados no parágrafo
5.
1. Finalidades do Tratamento de Dados
Os dados pessoais dos utilizadores serão tratados pela Domino’s Pizza com as
seguintes finalidades:
a) Contacto para recolha de dados para atribuição de eventuais prémios;
b) cumprimento de obrigações contratuais (artigo 6º, alínea a) da Lei da Proteção de
Dados Pessoais), nomeadamente para executar os Termos e Condições Gerais do
Website e os Termos e Condições de Venda, sendo estes aceites pelo Utilizador
durante o processo de registo; cumprimento de pedidos específicos do Utilizador.
Sujeito ao consentimento específico e opcional dado pelo Utilizador à Domino’s Pizza
para o tratamento de dados pessoais para finalidades de marketing nos termos do
parágrafo 2, todos os dados pessoais (nome, apelido, e-mail e contacto telefónico)
apenas serão utilizados pela Domino’s Pizza para apurar a identidade do Utilizador
(também mediante meios de validação do e-mail), evitar a fraude ou a prática de atos
ilícitos e o contacto com o Utilizador por questões relacionadas com a prestação do
serviço;
c) cumprimento de obrigações legais (artigo 6º, alínea b) da Lei da Proteção de Dados
Pessoais), para cumprimento de obrigações legais previstas na lei nacional e leis ou
regulamentos Europeus.
O fornecimento de dados pessoais para o processamento das finalidades
mencionadas é opcional, mas necessário, na medida em que o não fornecimento dos
mesmos implica a impossibilidade de registo no Website. O asterisco no formulário de
registo identifica os dados pessoais necessários para a execução das finalidades do
tratamento descrito no parágrafo 1.
2. Finalidades Adicionais do Tratamento de Dados: marketing (envio de material
promocional, vendas diretas e comunicação comercial)
Mediante consentimento livre e informado do utilizador, alguns dados pessoais do
utilizador (nome, apelido, e-mail, morada e número de telefone) poderão também ser
tratados pela Domino’s Pizza para finalidades de marketing (vendas diretas, envio de
material promocional e comunicação comercial) ou para que a Domino’s Pizza possa
contactar o Utilizador através de e-mail para sugerir a aquisição de produtos e/ou

serviços oferecidos pela Domino’s Pizza e/ou por terceiros, apresentar ofertas,
promoções ou oportunidades comerciais.
O consentimento para o tratamento de dados com tais finalidades é livre e opcional e,
caso tal consentimento não seja dado, a possibilidade de executar a compra não é
prejudicada por qualquer meio. Caso o consentimento tenha sido dado, o Utilizador
poderá revogar o mesmo a qualquer momento através de comunicação à Domino’s
Pizza, devendo para os devidos efeitos utilizar os métodos especificados no parágrafo
5 da presente política. O Utilizador poderá também exercer o direito de oposição ao
envio de comunicações comerciais (por e-mail) clicando na ligação específica para
revogação do consentimento, a qual se encontra incluída em todos os e-mails de
marketing. Caso o consentimento tenha sido revogado, a Domino’s Pizza remeterá um
e-mail ao Utilizador para confirmar a efetiva revogação do consentimento.
A Domino’s Pizza pela presente informa que, na sequência do exercício do direito de
oposição ao envio de comunicações comerciais, o Utilizador poderá continuar a
receber mensagens de marketing por questões técnicas (por exemplo, mensagens de
marketing elaboradas pouco antes do exercício do direito de oposição). Caso o
Utilizador continue a receber comunicações de marketing decorridas 24 horas do
exercício do direito de oposição, Domino’s Pizza solicita que a situação seja de
imediato reportada, utilizando para o efeito os contactos especificados no parágrafo 5
da presente política.
3. Métodos de Tratamento
O tratamento de dados pessoais dos utilizadores será executado manual e
automatizadamente por instrumentos informáticos, aplicando lógicas estritamente
relacionadas com as finalidades e, em qualquer caso, garantindo a segurança e
confidencialidade dos dados pessoais.
4. Divulgação e Transmissão de Dados Pessoais
Os empregados e trabalhadores da Domino’s Pizza nomeados para gerir os dados
pessoais poderão aceder aos dados pessoais dos Utilizadores. Os referidos
empregados e trabalhadores, nomeados pela Domino’s Pizza como “pessoas
responsáveis pelo tratamento” tratarão os dados pessoais dos Utilizadores
exclusivamente para os fins especificados nos termos da presente política e em estrito
cumprimento da Lei da Proteção de Dados Pessoais.
Os terceiros que possam tratar dados pessoais em nome da Domino’s Pizza, poderão
igualmente aceder aos dados pessoais dos Utilizadores na qualidade de
subcontratantes, como sejam, incluindo, sem limitar, os prestadores de serviços de
logística e TI necessárias ao funcionamento do Website, prestadores de serviços de
outsourcing ou de serviços de cloud computing, profissionais e consultores, ou
empresas responsáveis pelo envio de e-mails de marketing em nome da Domino’s
Pizza. Os Utilizadores têm o direito de obter uma lista completa e atualizada dos
subcontratantes (caso existam) nomeados pela Domino’s Pizza, devendo para o efeito
remeter um pedido específico à Domino’s Pizza nos termos especificados no
parágrafo 5 da presente política.

5. Direitos dos Titulares dos Dados
Nos termos do artigo 10º da Lei 67/98, de 26 de Outubro, a Domino’s Pizza informa os
utilizadores têm o direito de obter informações sobre (i) identidade do responsável pelo
tratamento e, se for caso disso, do seu representante; (ii) as finalidades do tratamento,
(iii) os destinatários ou categorias de destinatários dos dados, (iv) o carácter facultativo
ou obrigatório da resposta, bem como a as possíveis consequências de não
responder, e (v) a existência e as condições do direito de acesso e de rectificação,
desde que sejam necessárias, tendo em conta as circunstâncias específicas da
recolha dos dados, para garantir ao seu titular um tratamento leal dos mesmos. A
Domino’s Pizza informa ainda os titulares dos dados que os mesmos têm o direito de:
a) atualizar, rectificar ou, quando houver interesse, a integração dos dados; b)
apagamento, anonimização ou bloqueio de dados pessoais que tenham sido
processados ilicitamente, incluindo dados pessoais cuja retenção não seja necessária
para os fins para os quais tenha sido recolhida e consequentemente tratada; c)
certificação de que as operações efetuadas de acordo com as letras a) e b) tenham
sido notificadas, como também relacionadas ao seu conteúdo, às entidades a quem
ou às quais os dados foram comunicados ou divulgados, a menos que este requisito
se revele impossível ou envolva um esforço manifestamente desproporcional em
comparação com o direito que deve ser protegido. Os Utilizadores têm o direito de
oposição, no todo ou em parte: a) por razões legítimas, ao tratamento dos seus dados
pessoais, ainda que os mesmos sejam relevantes para os fins da recolha; b) ao
tratamento de dados pessoais para fins de envio de materiais promocionais, venda
direta ou realização de pesquisas de Mercado ou de comunicação comercial. Os
Utilizadores poderão exercer os seus direitos mediante contacto com a Domino’s Pizza
através dos seguintes métodos: i) envio de carta registada com aviso de recepção
para a morada indicada da Domino’s Pizza, ii) envio de correio electrónico para a caixa
de correio apoio.cliente@dominospizza.pt.

