REGULAMENTO
PASSATEMPO LOUCOS POR SARDINHAS
O

presente regulamento

estabelece as regras de participação no passatempo

"COMUR/GIVEAWAY CRAZY FOR SARDINES", organizado pela Comur - Fábrica de
Conservas da Murtosa, Lda, com sede na Zona Industrial do Bunheiro, 3870-021, no
Bunheiro, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Murtosa sob o número único
de registo e de pessoa coletiva 500 105 529.

1. TERMOS E CONDIÇÕES DO PASSATEMPO
O passatempo "COMUR/GIVEAWAY CRAZY FOR SARDINES" é uma ação de promoção
organizada pela Comur, que tem por objeto a oferta de 1 Pack Crazy for Sardines, com os
seguintes produtos: 1 lata de Sardinha sem pele e sem espinha, 1 lata de Sardinhas com
tomate, 1 lata de Sardinhas fumadas com picante, 1 lata de Sardinhas alimadas, 1 lata de
Sardinhas com pimentos e 1 lata de Sardinhas em azeite.
Para ganhar, os participantes têm de seguir a página de Instagram da Comur (@comur_1942)
e do Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa (@sardinhaportuguesa), fazer like na
publicação alusiva ao passatempo em ambas as páginas (uma única publicação, partilhada
nas duas páginas) e comentar com uma frase original que inclua " Loucos por Sardinhas ou
Crazy for Sardines", identificando três amigo(a)s. Cada conta de Instagram pode participar
uma única vez, até às 23:59 de dia 8 de agosto 2022. O prémio será atribuído ao vencedor
(um) que escrever a melhor frase selecionada pelo júri Comur e que cumpra todos os
requisitos acima referidos referentes a este Giveaway. A revelação do vencedor será feita na
quarta-feira, dia 10 de agosto 2022.

2. QUEM PODE PARTICIPAR
•

Serão admitidas participações provenientes de qualquer parte do mundo.

•

Não serão admitidos neste passatempo todos aqueles que sejam sócios,
administradores, funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores da COMUR
ou de sociedades que com esta esteja em relação de domínio ou de grupo e
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respetivos familiares e, de uma maneira geral, todos aqueles cujos relacionamentos
com a COMUR possam pôr em causa a imparcialidade e a transparência do
passatempo.

3. COMO PARTICIPAR
O passatempo irá decorrer através da conta de Instagram da Comur e do Mundo Fantástico
da Sardinha Portuguesa, com a seguinte mecânica:
•

Cada participante pode concorrer mais do que uma vez, desde que o faça com com
frases diferentes e amigos diferentes.

•

As participações são válidas apenas mediante a aceitação deste regulamento.

•

O vencedor deste passatempo será selecionado pela COMUR.

•

No post do passatempo, publicado no dia 1 de agosto de 2022, no Instagram da
Comur e do Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, os participantes devem
partilhar uma frase original que inclua " Loucos por Sardinhas" ou "Crazy for Sardines".
O autor da frase mais criativa ganha: 1 Pack "Crazy for Sardines" (1 lata de Sardinha
sem pele e sem espinha, 1 lata de Sardinhas com tomate, 1 lata de Sardinhas
fumadas com picante, 1 lata de Sardinhas alimadas, 1 lata de Sardinhas com pimentos
e 1 lata de Sardinhas em azeite).

•

Os participantes terão de identificar três amigo(a)s.

•

Os participantes têm de seguir a página de Instagram da Comur e do Mundo
Fantástico da Sardinha Portuguesa.

•

O passatempo decorre entre as 10h00 de dia 1 de agosto de 2022 até às 23h59 de
dia 8 de agosto 2022.

4. O PRÉMIO
Um pack que contém 1 lata de Sardinha sem pele e sem espinha, 1 lata de Sardinhas com
tomate, 1 lata de Sardinhas fumadas com picante, 1 lata de Sardinhas alimadas, 1 lata de
Sardinhas com pimentos e 1 lata de Sardinhas em azeite. O prémio não pode ser substituído
e não existem alternativas em dinheiro.
O vencedor será contactado pela Comur, por mensagem privada no Instagram, no dia 10 de
agosto 2022.
O prémio poderá ser levantado numa das 21 lojas da Comur ou enviado por correio, no prazo
máximo de 30 dias após o anúncio do vencedor.
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5. RESPONSABILIDADE
Até à extensão máxima permitida pela legislação aplicável e, em caso de motivo atendível, a
COMUR pode livremente, e a qualquer momento, cancelar ou anular o passatempo em curso,
sem que desse facto resulte qualquer obrigação de compensar ou de indemnizar, por
qualquer meio, qualquer participante.
Qualquer conteúdo disponibilizado pelos participantes no âmbito deste passatempo serão da
exclusiva responsabilidade dos próprios, pelo que, em nenhuma circunstância poderá a
COMUR ser responsabilizada por aqueles conteúdos, bem como por quaisquer danos que
os mesmos possam causar, designadamente, à imagem e/ou reputação de terceiros.
A COMUR não se responsabiliza pela utilização, no âmbito deste passatempo, de qualquer
conteúdo eventualmente protegido por direitos de autor, sendo a sua utilização da
responsabilidade exclusiva dos participantes.

6. DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais recolhidos no contexto do presente passatempo serão tratados pela
COMUR - FÁBRICA DE CONSERVAS DA MURTOSA, LDA. O tratamento de dados efetuado
no âmbito do passatempo destina-se, exclusivamente, à gestão de participações no mesmo,
nomeadamente, para efeitos de atribuição e entrega do prémio.
Os participantes podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição e
apagamento, assim como revogar o consentimento dado para o tratamento de dados através
de email para comur@comur.com. Caso a revogação do consentimento ocorra antes da
seleção do vencedor, o participante deixará de poder ser considerado no passatempo (pelo
facto dos dados recolhidos serem essenciais para a participação).
Os participantes têm o direito de apresentar reclamações perante a autoridade de controlo
em Portugal - a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
Os dados recolhidos serão apagados após 30 dias da data de decisão do vencedor.
O fornecimento dos dados solicitados no contexto do presente passatempo constitui condição
indispensável para a participação.
A omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo seu titular são da sua única e inteira
responsabilidade, tornando-se automaticamente inválida a sua participação no passatempo,
e consequente possibilidade de atribuição de prémio, sem que lhe seja devida qualquer
indemnização.
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7. PROPRIEDADE INTELECTUAL
O participante garante que é o único titular dos direitos de autor de todos os conteúdos que
venha a partilhar no âmbito da sua participação e responsabiliza-se perante a COMUR por
esta questão, podendo ser excluído se existir suspeita que os referidos conteúdos não são
da autoria do participante.
Os participantes autorizam expressamente a COMUR a utilizar livremente todos os conteúdos
que venham a partilhar no âmbito da sua participação, nomeadamente, a reproduzir e/ou
exibir quaisquer vídeos, imagens e/ou frases da autoria dos participantes em quaisquer
comunicações, atividades publicitárias e/ou promocionais, destinadas a divulgar iniciativas
organizadas pela COMUR, sem que a esse título possa ser exigido à COMUR qualquer
remuneração, contrapartida ou qualquer compensação.
O participante reconhece e aceita que a sua participação é voluntária, cedendo expressa e
irrevogavelmente à COMUR os direitos sobre os conteúdos enviados no âmbito do
passatempo, tendo tal licença carácter perpétuo e gratuito.
A COMUR não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor e outros atos
ilícitos praticados pelos participantes no âmbito do passatempo.

8. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
A COMUR reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem necessidade de préaviso, os termos constantes do presente regulamento, bem como os termos de quaisquer
regulamentos específicos das campanhas por si organizadas.
Quaisquer alterações efetuadas pela COMUR ao regulamento, entrarão em vigor,
imediatamente após a sua publicação.

9. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS
Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução, inexecução, incumprimento,
interpretação ou integração do presente regulamento ou resultante da execução do
passatempo, que não seja resolvido por mútuo acordo serão competentes os tribunais da
comarca de Aveiro, com expressa renúncia a qualquer outro.

Quaisquer dúvidas ou questões sobre este passatempo, e respetivo regulamento, podem ser
colocadas à COMUR por telefone ou email: 211 349 044 | comur@comur.com.
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REGULATION
GIVEAWAY CRAZY FOR SARDINES
This regulation establishes the rules for participation in the giveaway "COMUR/GIVEAWAY
CRAZY FOR SARDINES", organized by Comur - Fábrica de Conservas da Murtosa, Lda,
headquartered at Zona Industrial do Bunheiro, 3870-021, in Bunheiro, registered at the
Conservatory of the Commercial Registry of Murtosa under the single registration and
corporate number 500 105 529.

1. GIVEAWAY TERMS AND CONDITIONS
The giveaway “COMUR/GIVEAWAY PACK CRAZY FOR SARDINES” is a promotional action
organized by Comur, which aims to offer 1 Pack Crazy for Sardines, with the following
products: 1 can of skinless and boneless sardines, 1 can of sardines with tomato, 1 can of
smoked spicy sardines, 1 can of sardines with lemon, 1 can of sardines with peppers and one
can of sardines in olive oil. To win, participants must follow the Instagram page of Comur
(@comur_1942) and Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa (@sardinhaportuguesa), like
the post announcing the giveaway and comment with an original sentence that includes "Crazy
for Sardines", identifying three friends. Each participant can compete more than once, with
different sentences and different friends, until 11:59 pm on August 8th, 2022. The prize will be
awarded to the winner (one) who write the best sentence selected by a Comur jury and who
meets all the above requirements for this Giveaway. The winner will be revealed on
Wednesday, August 10th.

2. WHO CAN PARTICIPATE
• Entries from anywhere in the world will be accepted.
• All those who are partners, administrators, employees, service providers or collaborators of
COMUR or of companies with which it is in a domain or group relationship and their relatives
and, in general, all those whose relationships with COMUR may jeopardize the fairness and
transparency of the competition.
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3. HOW TO PARTICIPATE
The competition will take place through the Instagram account of Comur and Mundo
Fantástico da Sardinha Portuguesa, with the following rules:
• Each participant can compete more than once, if do so with different sentences and different
friends.
• Participations are valid only upon acceptance of these regulation.
• The winner of this competition will be selected by COMUR.
• In the contest post, published on August 1st 2022, on Instagram accounts of Comur and
Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, participants must share an original sentence that
includes "Loucos por Sardinhas" or "Crazy for Sardines". The author of the most creative
sentence wins: 1 can of skinless and boneless sardines, 1 can of sardines with tomato, 1 can
of smoked spicy sardines, 1 can of sardines with lemon, 1 can of sardines with peppers and
one can of sardines in olive oil.
• Participants will need to identify three friends.
• Participants must follow the Instagram page of Comur and Mundo Fantástico da Sardinha
Portuguesa.
• The competition runs from 10:00 am on the 1st of August 2022 to 11:59 pm on the 8th of
August 2022.

4. THE PRIZE
• A pack containing 1 can of skinless and boneless sardines, 1 can of sardines with tomato, 1
can of smoked spicy sardines, 1 can of sardines with lemon, 1 can of sardines with peppers
and one can of sardines in olive oil. The prize cannot be substituted and there are no cash
alternatives.
• The winner will be contacted by Comur, by private message on Instagram, on August 10th
2022.
• The prize can be collected at one of the 21 Comur stores or sent by mail, within a maximum
period of 30 days after the winner is announced.

5. RESPONSIBILITY
To the maximum extent permitted by the applicable legislation and, in case of reasonable
reason, COMUR may freely, and at any time, cancel the competition in progress, without this
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resulting in any obligation to compensate or indemnify, for whatever reason or means, any
participant.
• Any content made available by the participants within the scope of this competition will be
their sole responsibility, so under no circumstances can COMUR be held responsible for those
contents, as well as for any damages that they may cause, namely, to the image and/or thirdparty reputation.
• COMUR is not responsible for the use, within the scope of this competition, of any content
that may be protected by copyright, its use being the exclusive responsibility of the
participants.

6. PERSONAL DATA
The personal data collected in the context of this competition will be processed by COMUR FÁBRICA DE CONSERVAS DA MURTOSA, LDA. The processing of data carried out within
the scope of the competition is exclusively intended for the management of participations in it,
namely, for the purposes of awarding and delivering the prize.
Participants can exercise their rights of access, rectification, opposition and erasure, as well
as revoke the consent given to data processing via email to comur@comur.com. If the
revocation of consent occurs before the selection of the winner, the participant can no longer
be considered in the competition (as the data collected is essential for participation).
• Participants have the right to file complaints with the supervisory authority in Portugal - the
National Data Protection Commission (CNPD).
• Collected data will be deleted after 30 days from the winner's decision date.
• Providing the data requested in the context of this competition is an essential condition for
participation.
• The omission or inaccuracy of the data provided by its holder are its sole and entire
responsibility, and its participation in the competition will automatically become invalid, and
the consequent possibility of awarding a prize, without any compensation being due.

7. INTELLECTUAL PROPERTY
The participant guarantees that he/she is the sole owner of the copyright of all the contents
that he/she will share in the scope of his/her participation and is responsible to COMUR for
this matter and may be excluded if there is a suspicion that said contents are not authored by
the participant.
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Participants expressly authorize COMUR to freely use all the content they share within the
scope of their participation, namely, to reproduce and/or display any videos, images and/or
sentences authored by the participants in any communications, advertising activities and/or or
promotional activities, aimed at publicizing initiatives organized by COMUR, without any
remuneration, consideration or any compensation being demanded from COMUR.
The participant acknowledges and accepts that his/her participation is voluntary, expressly,
and irrevocably assigning to COMUR the rights to the contents sent within the scope of the
competition, with such license having a perpetual and free nature.
COMUR is not responsible for any violations of copyright and other illicit acts committed by
participants within the scope of the competition.

8. CHANGES TO THE REGULATION
COMUR reserves the right to change, at any time and without prior notice, the terms contained
in this regulation, as well as the terms of any specific regulations of the campaigns organized
by COMUR.
Any changes made by COMUR to the regulation will take effect immediately after its
publication.

9. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
For the resolution of any dispute arising from the execution, non-execution, non-compliance,
interpretation, or integration of this regulation or resulting from the execution of the
competition, which is not resolved by mutual agreement, the courts of the district of Aveiro will
be competent, with express waiver of any other.

Any doubts or questions about this competition, and its regulation, can be sent to COMUR by
phone or email: 211 349 044 | comur@comur.com.
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