BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO “ Cashback Experimente Grátis Kellogg’s Krave 2022”
1.- ORGANIZADOR E PRODUTO/S OU MARCA/S OBJETO DA PROMOÇÃO
Kellogg España S.L., (em diante, a “Empresa Organizadora”) domiciliada em Parque Empresarial
La Finca, Pº del Club Deportivo 1, Bloque 11, 1º drcha. 2. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), e
com NIF nº B-08163008 organizou a presente promoção com o fim de promover os seguintes
produtos marca “KRAVE”:
Categoria

Marca Registrada

Marca Comercial

Gramagem

*EAN

CEREAL

Krave

Krave Choco Nut

600

5053827176057

SNACK

Krave

Krave Snax

120,0

5059321003592

SNACK

Krave

Krave Stix

102,5

5059321003837

CEREAL

Krave

Krave Choco Nut

410

5059319002323

CEREAL

Krave

Krave Milk Choco

410

5059319002293
5059319015361

CEREAL

Krave

Krave Dark Choco

410

5059319004792

CEREAL

Krave

Krave Milk

410

5059319016955

Em diante, o “Produto”.
*Informa-se ao consumidor que o EAN è o código de identificação do producto que se encontra
no código de barras.

2.- ÂMBITO GEOGRÁFICO E PESSOAL DO PARTICIPANTE, E ÂMBITO GEOGRÁFICO DA
PROMOÇÃO
Será considerado participante aquela pessoa singular (não jurídica) que actue como privado, e que
compre:

•

Uma (1) unidade de um dos sete Produtos (à sua livre escolha) indicados na tabela
do no ponto n°1 anterior, dentro do Periodo Promocional indicado no ponto n°3
siguinte. O consumidor poderá participar só uma vez durante o periodo promocional.

O consumidor deberá cumplir as presentes Bases Legais, e em particular, as etapas descritas no
ponto n° 7 seguinte, para que sua participação seja válida.
Poderão participar todas as pessoas singulares (não jurídicas) maiores de idade, que residam
legalmente no território portugués, salvo aquelas excluídas no ponto n°8.

A promoção terá lugar em todo o territorio portugués.

3.- PERÍODO PROMOCIONAL
O prazo de duração da promoção será:
•

Desde o dia 15 de agosto de 2022 até o dia 31 de outubro de 2022, inclusive.

Em diante, o prazo de duração da promoção será denominado “Período Promocional”.
Depois do 31 d outubro 2022, a Promoção terá terminado definitivamente, e a compra de um dos
Produtos após dessa data não dará direito a participar na mesma.
Portanto, o consumidor deverá adquirir uma (1) unidade de um dos sete Produtos (à sua livre
escolha) para poder participar na presente Promoção dentro do Periodo Promocional. Desta
forma, o consumidor poderá participar só uma vez durante o Periodo Promocional.
Assim, por exemplo: se o consumidor adquirisse uma unidade de um dos Produtos no dia 31 de
outubro 2022, a data limite para participar na promoção será o dia 5 de novembro 2022, inclusive.

4.- CARÁCTER GRATUITO DA PROMOÇÃO
A promoção è gratuita, e não implica em si mesma qualquer pagamento adicional para a obtenção
do Reembolso.

5-. COMUNICAÇÃO DA PROMOÇÃO
A comunicação desta promoção será feita mediante Publicidade (i) nos pontos de venda do Produto,
através de vários matérias e com a própria embalagem de alguns produtos.

6-. PRESENTE GARANTIDO
O consumidor que adquira uma (1) unidade de um dos sete Produtos dentro do Periodo
Promocional, poderá participar no prazo de 5 dias de calendário após a compra (tal como indicado
no ponto n°7), a fim de receber um “presente garantido”, que consiste em:
•

O reembolso du custo (constatado no talão de compra) da unidade de um dos sete
Produtos que tenha adquirido durante el Periodo Promocional. Será reembolsado
apenas o custo de uma unidade por cada participação, independentemente do que
consumidor tenha adquirido mais de uma unidade dos Produtos.

Não obstante o que precede, independentemente du custo constatado no talão de compra,
detalham-se a seguir o importes máximos reembolsáveis pela Empresa Organizadora por
cada um dos sete Produtos:

Marca
Categoría
Registrada

Marca Comercial

Gramagem

EAN

Importe
Máximo
Reembolsável

600

5053827176057

4,74 €

CEREAL

Krave

Krave Choco Nut

SNACK

Krave

Krave Snax

120,0

5059321003592

1,81 €

SNACK

Krave

Krave Stix

102,5

5059321003837

1,98 €

CEREAL

Krave

Krave Choco Nut

410

5059319002323

3,30 €

CEREAL

Krave

Krave Milk Choco

410

5059319002293

3,30 €

CEREAL

Krave

Krave Dark Choco

410

5059319015361

3,30 €

CEREAL

Krave

Krave Milk

410

5059319016955

3,30 €

Em diante, o “Reembolso”.

7-. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO E MECÂNICA DA PROMOÇÃO
Para participar na promoção, o consumidor, durante o período promocional, deverá:
a) Comprar nos estabelecimentos aderentes à presente Promoção ou online, uma (1) unidade
de um dos sete Produtos (à sua livre escolha) indicados na tabela do no ponto n°1 anterior,
dentro do Periodo Promocional indicado no ponto n°3 anterior. Neste sentido, o
consumidor poderá participar só uma vez durante o Período Promocional.
b) Dentro dos 5 dias de calendário ápos a data de compra, o consumidor deverá cadastrarse no site www.sabordelokos.com acessando na secção dedicada à esta promoção e
seguindo os seguintes passos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Introduzir seus dados pessoais completos, incluindo o NIF;
Conceder seu consentimento à Política de Privacidade;
Indicar a referência ou as referências (no caso em que tenha adquirido um pacote de
cada variedade) do Produto adquirido.
Inserir os dados do recibo ou do talão de compra (data, hora, número e montante)
Neste momento da participação será solicitada a conta bancária onde depositar o
reembolso do produto (ver o ponto d) desta secção)
Carregar uma foto do recibo ou do talão de compra.

c) No prazo de 48 horas após a inscrição, o consumidor receberá, no endereço de correio
electronico indicado, uma mensagem contendo o link necessário para confirmar seu registo
e pedido. No prazo máximo de 48 horas após o envio do email com o link de
confirmação pelo sistema, o consumidor deverá clicar no mesmo link para confirmar sua
participação (a falta de confirmação da participação no termo indicado levará à perda
do direito de receber o reembolso).

d) O reembolso será efectuado num prazo máximo de 30 dias úteis, mediante transferência
bancária, na conta bancária indicada pelo participante durante o registro na promoção. Na
hora de indicar os dados da conta bancária, o participante deverá indicar:
 IBAN;
 SWIFT;
 Agência bancária.
O requerente deverá ser titular ou co-titular da conta bancária. A transferência bancária
será efectuada única e exclusivamente para contas bancárias domiciliadas em Portugal.
É da exclusiva responsabilidade do Participante verificar a indicação correcta do
IBAN, caso contrário perderá o direito ao reembolso. Não são permitidos
reembolsos relacionados à IBAN associados a cadernetas de poupança postal.

8.-

CONDIÇÕES GERAIS DA PROMOÇÃO:

A promoção é apenas dirigida a pessoas singulares maiores de idade, que residem legalmente no
território portugués.
Não serão permitidas participações de funcionários da Empresa Organizadora ou de Empresas
coligadas, nem de agências publicitárias contratadas, nem dos estabelecimentos colaboradores da
presente Promoção, e nem de qualquer empresa distribuidora ou estabelecimentos de produtos de
Kellogg España, S. L. Em particular, ficam excluídas as pessoas que mantenham uma relação de
colaboração e/ou subordinação com Kellogg España S.L. bem como as pessoas envolvidas na
organização e na gestão dessa Promoção.
Também não serão permitidas participações de familiares de até segundo grau de todos eles.
Não serão permitidas participações de pessoas jurídicas, assim como de pessoas singulares
que actuem no exercício de uma atividade económica, na qualidade de autónomos, empresários
e/ou profissionais.
Só será permitido um formulário por pessoa, identificada com o próprio NIF, e por IBAN (não são
permitidos formulários de mais de uma pessoa de forma conjunta).
O consumidor só poderá participar uma (1) vez durante o período da Promoção.
O Reembolso só será efectuado após a comprovada validade da participação.
O participante deverá conservar o talão de compra original, que poderá ser solicitado pela Empresa
Organizadora para poder receber o reembolso.
Em nenhum caso será validada uma inscrição quando a mesma esteja incompleta e não tenha sido
finalizado o processo de participação indicado no ponto n°7.
O participante será responsável de cumprir nos prazos fixados no ponto n°7. Não será aceita
nenhuma participação nem documentação recebida fora dos prazos citados.
Os dados do participante devem corresponder com os do registro realizado no site promocional
www.sabordelokos.com
É proibida a comercialização e/ou a revenda do Reembolso.

9.-

DESQUALIFICAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES

Serão descartadas as participações que não cumpram ou cumpram de forma irregular os passos
da mecânica presentes no ponto n°7, que não cumpram as condições do ponto n°8, e em geral que
não cumpram os requisitos e as condições estabelecidas nas presentes Bases Legais. Em tais
casos, o participante perderá o direito de desfrutar o Reembolso.
Da mesma forma, as pessoas que façam uso ilegítimo, recebendo ajudas e/ou vantagens para
manipular a participação, sarão desqualificadas. Serão também desqualificadas as participações
que apresentem informações incompletas, manipuladas ou falsas.
As participações recebidas fora dos prazos estabelecidos nas presentes Bases Legais serão
descartadas e eliminadas.

10.- CONSULTAS O INCIDÊNCIAS
Para resolver qualquer consulta, queixa ou incidencia no proceso de participação na Promoção, o
participante poderà contactar o Departamento de atendimento ao cliente da Promoção através dos
seguinte meios:
•

Enviando um e-mail para: info@secretariadepromociones.com

11.- RESPONSABILIDADE
Qualquer senha, link, bônus o código enviado ao participante será considerado como um título ao
portador. A perda, subtração, ou danos que os tornam inutilizáveis o ilegíveis não darão direito a
uma substituição dos mesmos, portanto a Empresa Organizadora não terá nenhuma
responsabilidade sobre os mesmos.
Embora a Empresa Organizadora fará todo o possível para evitar o fornecimento de dados e
documentos incorretos ou falsos por parte dos participantes, não se responsabilizará da veracidade
dos dados ou documentos por eles fornecidos. Por conseguinte, se os dados ou documentos
fornecidos pelos participantes estiverem incorretos ou tiverem erros, a Empresa Organizadora não
se responsabilizará por não poder contactar os participantes para comunicar-lhes que o Reembolso
tenha sido eventualmente concedido, e quaisquer outras incidencias que possam derivar da
incorreção ou falsidade dos dados ou documentos fornecidos.
A sociedade Kellogg España S.L. reserva-se o direito de solicitar a prova de compra (intacta e
original) so nos casos em que o usuário indique problemas relacionados ao código único (por
exemplo: ilegibilidade, não integridade, dano etc.) se for necessário verificar a realização da compra
a fim de permitir a participação. A perda da prova de compra poderia implicar a perda ao direito de
receber o Reembolso. Não serão consideradas validas as prova de compra falsificadas, alteradas,
ilegíveis, que mostrem rasgos ou rasuras, ou quando for usada qualquer técnica para lhes alterar o
estado original.
O pedido de reembolso é exclusiva responsabilidade do consumidor. No caso em que o consumidor
não exerça esse direito nos termos do presente regulamento, a sociedade Kellogg España S.L. não
poderá ser considerada responsável da falta da concessão do reembolso.
A sociedade Kellogg España S.L. declina qualquer responsabilidade por problemas de acesso,
barramento, interrupção e/ou dificuldades relacionadas a ferramentas técnicas, computadores,
cabos, software e hardware, transmissão, conexão de internet e linha telefónica, que possam
impedir ou limitar a participação de um usuário na presente atividade.

A sociedade Kellogg España S.L. não será responsável pela falta de entrega das comunicações
enviadas aos participantes devida à indicação fornecida pelos mesmos de dados errados e/ou
desatualizados, endereços de correio electrónico inexistentes, incorrectamente indicados, não
disponíveis, e que tenham a caixa de entrada cheia e/ou desativada, bem como devido a servidores
inacessíveis ou com filtros antispam.
A veracidade e a corresponência dos dados fornecidos no momento da participação são condições
essenciais para o reembolso. O consumidor perderá o direito de obter o mesmo quando os dados
pessoais fornecidos não forem confirmados e/ou não sejam verdadeiros.
Não são permitidos registros múltiplos por parte do mesmo consumidor através o uso de diferentes
endereços de correio electrónico. A violação da presente disposição comportará a anulação do
pedido de reembolso relativo a presente Promoção. A sociedade Kellogg España S.L. reserva-se o
direito de impedir a adesão ou cancelar o pedido daqueles consumidores que não participam de
boa-fé (identidade dupla, registros múltiplos com endereços de correio electrónico diferentes, uso
de software ou sistemas automatizados, etc.).
A sociedade Kellogg España S.L. não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de falta de
entrega do reembolso devido a indicação de dados errados por parte dos participantes.
Esta atividade destina-se exclusivamente a consumidores finais, portanto ficam exluídas todas
aquelas pessoas que mantenham uma relação de colaboração e/ou subordinação com Kellogg
España S.L. e todas as pessoas envolvidas na organização e na gestão desta atividade, incluindo,
mas não se limitando a: vendedores, grossistas ou comerciantes que participem ou não por conta
de clientes finais. Estes pedidos de reembolso serão invalidados.
A sociedade Kellogg España S.L. reserva-se o direito de realizar todas as acções de controlo
relacionadas a uma correta participação e verificar a compra real dos produtos incluídos (por
exemplo através a solicitação do código único original) e também através os pontos de venda
implicados e/ou pedindo, para a verificação, a documentação original adicional com respeito ao que
prevê o presente regulamento. No caso de constatação de uma irregularidade ou em falta de
resposta a um pedido de verificação, a participação será invalidada.
Os usuários que, na opinião indiscutível da sociedade Kellogg España S.L., participassem através
de meios considerados fraudulentos e que prejudiquem o normal desenvolvimento desta atividade,
não poderão receber o reembolso. A sociedade Kellogg España S.L. reserva-se o direito de
proceder, de acordo com os termos que considere mais adequados e em conformidade com as leis
em vigor, para limitar e inibir qualquer iniciativa destinada a contornar o sistema elaborado.

12.- TRIBUTAÇÃO DO REEMBOLSO
O Reembolso está submetido a legislação fiscal vigente. Será interesse do participante o
cumprimento das suas obrigações fiscais.

13.- PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁCTER PERSSOAL

Informações que devem ser fornecidas nos termos do art. 13º do Regulamento Europeu 679/2016
(o "RGPD").
Os dados pessoais serão tratados predominantemente por via electrónica e com instrumentos de
análise estatística directamente por MARFED IBERIA SL, Cl Montalbán nº 3, piso 2º Dcha. 28014
Madrid NIF: B88552559 para permitir a participação na promoção e a gestão da mesma. Não

obstante os fins indicados, esta informação será armazenada e gerida com a devida
confidencialidade, e serão implementadas medidas de segurança informática estabelecidas na
legislação aplicável para impedir o acesso ou uso indevido e/ou a manipulação de dados, sua
deterioração ou perda.
Os dados serão tratados de acordo com as normas administrativas e outras aplicáveis ao abrigo da
legislação em vigor no território nacional e sob as directivas da UE e será mantido durante o tempo
queseja imposto por tais normas.
O fornecimento de dados não é obrigatório, mas a eventual recusa em fornecer-los impossibilita a
participação na presente promoção. Se os dados fornecidos para esta promoção forem
fraudulentos, incorretos ou incompletos ou não estiverem atualizados, a Organizadora não poderá
conceder reembolsos aos beneficiários da referida participação.
A conservação dos dados para a gestão da presente promoção é limitada ao período de execução
das fases individuais e de acordo com a aplicação dos RGPD e com as normas nacionais.
Posteriormente, os dados pessoais recolhidos serão anonimizados para a elaboração de
estatísticas e os dados identificativos serão destruídos.
De acordo com os artigos 15º a 21º do RGPD, mediante o envio dos documentos a MARFED IBERIA
SL, Cl Montalbán nº 3, piso 2º Dcha. 28014 Madrid NIF: B88552559 a referido endereço postal ou
ao correo eletrónico info@ictlabs.es, poderão ser exercidos os direitos de consulta, modificação,
cancelamento e eliminação e/ou a limitação do tratamento de dados ou oposição ao seu tratamento
por motivos legais ou por fins informativos ou promocionais. Em caso de revogação da autorização
concedida, o que pode ocorrer a qualquer momento, entende-se que a revogação não prejudicará
a legalidade do tratamento com base no consentimento previamente expresso ou nos mecanismos
alternativos ao consentimento permitidos por lei. Note-se que, a pessoa interessada, tem o direito
de apresentar uma reclamação à autoridade supervisora para fazer valer os seus direitos. Mediante
o envio de comunicação para o endereço postal acima indicado ou através do e-mail:
info@ictlabs.es, o participante poderá solicitar a lista completa e atualizada dos encarregados de
tratamento de dados. Para obter informações sobre o tratamento de dados, contacte
info@ictlabs.es.
Em última instância, existe o direito de solicitar a portabilidade dos dados, ou seja, receber próprios
dados em formato estruturado, de uso comum e legível com dispositivos eletrônico habituais para
transmiti-los diretamente a terceiros, independentes, para que possam tratá-los dentro dos limites
estabelecidos pelo interessado.

14.- ACEITAÇÃO DAS PRESENTES BASES LEGAIS
A participação na Promoção implica a aceitação das presentes Bases Legais, que estarão à
disposição de qualquer interesado na página web www.sabordelokos.com.

15.- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As presentes Bases Legais são regidas pela lei Portuguesa.

