Termos e Condições
Âmbito do site beiraodhonra.licorbeirao.com
1.

O site “Um Presente Sem Grande Futuro” é destinado aos fãs do Licor Beirão

que pretendam saber mais sobre a campanha de Natal da marca e/ou participar no
passatempo associado à mesma. Qualquer comportamento que revele que os
utilizadores não são fãs da marca Licor Beirão poderá levar à exclusão da sua
participação no passatempo.
2.

Não é permitida a navegação no site e/ou a participação no passatempo a:
a.

Indivíduos menores de 18 anos;

b.

indivíduos que não possuam idade legal para o consumo de bebidas

alcoólicas no país de residência.
3.

Não é permitida a participação no passatempo a colaboradores(as) das

empresas promotoras.

Promotores

4.

O site beiraodhonra.licorbeirao.com é promovido por:
a.

Licor Beirão, uma marca J. Carranca Redondo Lda., empresa com o

número de pessoa colectiva 500647631, sedeada na Quinta do Meiral, 3200-295
Lousã. A J. Carranca Redondo, Lda. é responsável por toda a logística associada
ao passatempo, entrega de prémios e comunicação com os utilizadores;
b.

10.digital, uma marca Dascat Software Lda., empresa com o número de

pessoa colectiva 510256716, sedeada na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, n.º 14, 7.º D, 3030 – 181 Coimbra. A Dascat Software, Lda. é responsável

pela criação e programação do website e pela gestão de participações online
recebidas através dos vários canais.

Passatempo

5.

As condições de participação no passatempo estão explicadas no regulamento

do mesmo, disponível aqui.
6.

Devido à natureza do passatempo, a respetiva participação implica a cedência

dos direitos sobre o vídeo da sua participação à J. Carranca Redondo. Estes vídeos
poderão vir a ser utilizados em campanhas de Marketing futuras (ou mesmo na
presente), sendo que haverá a preocupação, por parte das empresas promotoras, de
inquirir o autor do vídeo sobre uma eventual publicação, antes desta acontecer.

Proteção de Dados

7.

Os dados pessoais recolhidos podem ser comunicados pela J. Carranca

Redondo a terceiros. Para mais informações sobre o modo de recolha e tratamento dos
seus dados pessoais, deve consultar a nossa Política de Privacidade, disponível aqui.
8.

Caso seja vencedor de um passatempo, no momento de entrega de prémio,

poderão ser requeridos ao utilizador mais dados pessoais. Os dados pessoais
adicionais recolhidos destinam-se apenas a possibilitar a entrega do prémio e só terão
acesso aos mesmos os membros pertencentes à organização do passatempo. Os
termos e condições de recolha e tratamento de dados nestas situações serão
especificados e dados a conhecer aos participantes durante a comunicação posterior
com a organização.

Condições Gerais

9.

O conteúdo do site beiraodhonra.licorbeirao.com, incluindo, mas sem que isto

constitua limitação, marcas, desenhos, logotipos, texto, imagens, materiais auditivos e
de vídeo, é propriedade da J. Carranca Redondo, Lda. Não é permitido exibir,
reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou, de outro modo, usar Material Propriedade
da J. Carranca Redondo, Lda., de forma alguma, para nenhum propósito público ou
comercial, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da J. Carranca Redondo,
Lda.
10.

Nem o Facebook nem quaisquer outras redes sociais patrocinam ou

administram ou estão de qualquer forma associados ao presente site. A relação do
utilizador com estas é regida pelos termos e condições que podem ser encontrados nos
websites respectivos. Não pode invocar os termos e condições do Facebook ou de
quaisquer outras redes sociais na sua relação legal com a J. Carranca Redondo, Lda.
11.

Serão excluídas todas as participações no passatempo, sem aviso prévio, que

verifiquem uma ou várias das seguintes condições:
a.

Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou

incompletos;
b.

Suspeita de participação repetida do mesmo indivíduo numa ou mais

ações promocionais, com dados de registos diferentes, salvo exceção admitida
em regulamento próprio;
c.

Manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou

programas informáticos associados às ações promocionais, nomeadamente que
possam ter por efeito alterar os resultados, favorecer o utilizador ou causar
detrimento dos demais utilizadores.
d.

Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter vantagem competitiva no

decorrer do passatempo.

12.

A J. Carranca Redondo, Lda. não será responsável por qualquer falha na rede

de comunicações que suporta a aplicação, ou por qualquer outra razão de força maior,
que provoque qualquer tipo de falha ou atraso em qualquer operação que o utilizador
esteja a realizar no site beiraodhonra.licorbeirao.com, não lhe sendo imputáveis
quaisquer danos ou prejuízos que daí possam decorrer.
13.

Os casos omissos nestes Termos e Condições serão resolvidos pela J.

Carranca Redondo, Lda. e das suas decisões não caberá recurso.
14.

A J. Carranca Redondo, Lda. reserva-se ao direito de alterar estes Termos e

Condições, bem como a suspender o passatempo e a respectiva atribuição de prémios,
sem aviso prévio e sem a obrigatoriedade de justificar tal facto, tornando-se as
alterações efetivas após a sua publicação. É aconselhada a consulta regular destes
Termos e Condições para identificar quaisquer alterações.
15.

Quaisquer dúvidas ou reclamações relativas ao passatempo ou à utilização de

dados pessoais dos utilizadores, deverão ser encaminhadas para o endereço
comercial@licorbeirao.com.
16.

Ao utilizar o site beiraodhonra.licorbeirao.com, o utilizador aceita os Termos e

Condições do passatempo explicitados neste documento em toda a sua extensão.

