
 

 

 
 

Promoção “TEMPO DE COMPENSAÇÃO” 
     
A SUPER BOCK BEBIDAS, SA, com sede na Via Norte, Leça do Balio, 4465-955 Matosinhos, leva a efeito 
entre 11/06/2021 e 11/07/2021 uma ação promocional que denominou de “TEMPO DE COMPENSAÇÃO”, 
a qual obedecerá às condições que a seguir se indicam: 
 

1º 
a) A Super Bock Bebidas, SA, de agora em diante denominada Super Bock, leva a efeito uma ação 

promocional, em colaboração com pontos de venta da cerveja Super Bock sitos em Lisboa e Porto. 
b) A promoção terá início no dia 19/06/2021 e o seu terminus ocorrerá no dia 11/07/2021. 
c) Podem participar todos os consumidores, maiores de idade, que adquiram cerveja à pressão Super 

Bock (“imperial”) nos pontos de venda aderentes, no período promocional definido. 
 

2ª 
A cerveja à pressão Super Bock não sofrerá aumento de preço em virtude da realização desta campanha, 
sem prejuízo de poderem vir a existir alterações de preços motivadas pelas oscilações de mercado, 
dentro do normal funcionamento do mesmo. 
 

3ª 
Não poderão participar na campanha os sócios, administradores ou empregados da Super Bock, ou dos 
parceiros envolvidos na promoção. Apenas serão aceites participações realizadas pelo próprio 
participante. Qualquer participação realizada por terceiros, grupos de consumidores, ou outros grupos, 
não será considerada válida. 
 

4ª 
A mecânica da presente promoção é a seguinte:   
- O participante deverá comprar, pelo menos, uma “imperial” Super Bock, entre os dias 18/06/2021 e 

11/07/2021, em qualquer ponto de venda aderente, sito em Lisboa ou Porto 
- Por cada garrafa de Super Bock adquirida, o consumidor recebe uma saqueta com dois cartões 

colecionáveis. 
- Existirão trinta cartões colecionáveis diferentes e cartão colecionável terá um código alfanumérico 

único. 
 

5ª 
a) Ao logo do período promocional, a Super Bock lançará, através do site 

https://cartoesdabola.superbock.pt/, desafios onde os clientes poderão participar.  
b) Será lançado um desafio diferente por dia e cada desafio corresponderá a um dos cartões 

colecionáveis. 
c) A validação da participação implicará sempre a utilização de cartões colecionáveis, os quais serão 

identificados através do código alfanumérico único. 
d) Os desafios serão sempre de perícia ou mérito. 
e) As regras de cada desafio serão comunicadas através do site cartoesdabola.superbock.pt; 
f) A participação nos desafios implica a identificação do participante através do registo do código do 

cartão, nome completo, morada completa, data de nascimento, endereço de email e número de 
telemóvel. 

 
6ª 

a) O mesmo cartão colecionável não pode ser utilizado por mais do que um concorrente, pelo que 
qualquer participação com cartão já utilizado por outro concorrente será anulada. 

b) As participações só serão consideradas válidas cumprindo todos os requisitos mencionados neste 
regulamento, assim como as regras definidas em cada desafio. 

 
7ª 

a) Os prémios a atribuir serão definidos e comunicados aquando de cada desafio. 



 

 

b) Poderão, entre outros, ser oferecidos passes duplos SBSR, mini coolers, vouchers Sport Tv, bolas Liga 
Portugal, garrafas SB de 3l, caixas de minis, caixas de copos. As ofertas são exemplificativas e 
poderão ser alteradas. 

c) Em nenhuma circunstância o prémio será remível em dinheiro nem será aceite a mudança, alteração 
ou compensação do prémio a pedido do vencedor. A comercialização e /ou venda do prémio é 
proibida. A renúncia do prémio pelo participante vencedor não lhe confere qualquer direito a ser 
indemnizado ou compensado. 

 
8ª 

Os prémios serão enviados para a morada indicada pelo vencedor no prazo máximo de 90 dias úteis após 
o término da presente campanha. Os prémios são enviados por correio, não se responsabilizando a Super 
Bock por extravios ou impossibilidade de entrega dos mesmos devido a dados incorretos, dimensão da 
caixa de correio ou outras condicionantes que não sejam de sua responsabilidade.  
 

9ª 
Os elementos solicitados aos participantes são obrigatórios para a participação nesta promoção, sendo 
que, os dados pessoais que venham a ser fornecidos no âmbito do mesmo serão tratados com pleno 
respeito pela legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD), a Lei nº 58/2019, de 8 de agosto de 2019 (lei que assegura a execução, na 
ordem jurídica nacional, do RGPD), e com a demais legislação aplicável em matéria de proteção de dados 
pessoais. Assim, no cumprimento do disposto no artigo 13º do RDPD, a Super Bock desde já informa os 
participantes do seguinte: 
A presente cláusula apresenta as nossas políticas no que respeita ao modo através do qual tratamos os 
seus dados pessoais no âmbito do passatempo “Tempo de Compensação”. 
 
A) Responsável pelo tratamento de dados pessoais: 
A SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. (doravante Super Bock), com sede na Via Norte, 4465-764, Leça do Balio – 
Matosinhos – Portugal, é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos no 
âmbito do passatempo em presença. 
 
 B)  Informação que recolhemos 
 9.1. – Por dados pessoais entende-se toda a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

passível de ser identificada. No âmbito do presente passatempo, serão tratados os seguintes dados 
pessoais: Nome completo, e-mail e morada, data de nascimento e telemóvel dos participantes. 

 9.2. - Os dados recolhidos serão conservados num servidor seguro e de acesso condicionado. 
  
C)  A utilização que fazemos dos seus dados pessoais 
 9.3. Estes dados apenas serão utilizados para efeito de seleção, contacto, verificação da identidade, 

atribuição e entrega do prémio aos vencedores conforme explicitado no presente Regulamento. 
9.4. Os dados pessoais recolhidos poderão ainda ser utilizados, mediante consentimento prévio e 

expresso, para efeitos de envio de informações sobre produtos, serviços, iniciativas ou atividades de 
marketing, campanhas e promoções realizadas pela Super Bock. 

 9.5. Quanto à conservação dos dados, relativamente aos participantes vencedores, e de modo a garantir 
o gozo efetivo do prémio atribuído, os dados serão conservados até à concretização da sua entrega. 
No que diz aos dados dos demais participantes, terminado o passatempo, os mesmos serão 
anonimizados de forma irreversível ou serão destruídos de forma segura, salvo se o titular dos dados 
também tiver dado o seu consentimento para a utilização de tais dados para envio de informações 
comerciais e marketing nos termos previstos em 9.5. Nesse caso, os dados serão conservados pelo 
prazo de 5 anos contados a partir da data da recolha do consentimento ou do último contacto 
realizado (consoante o que ocorra em último lugar) e caso, dentro deste período, não tenha retirado 
o consentimento. 

 9.6. Para além Super Bock Bebidas S.A. existem outros terceiros, fornecedores/parceiros do Responsável 
pelo Tratamento, que poderão ter acesso aos dados pessoais disponibilizados com a finalidade de 
prestarem os serviços e/ou cumprirem com as obrigações que derivem das relações jurídicas 
estabelecidas entre esses terceiros e a Super Bock, no âmbito da gestão deste passatempo, 
designadamente prestadores de serviços tecnológicos e prestadores de serviços de transporte e 
entrega. 



 

 

9.7. O Responsável pelo Tratamento assegura a intervenção humana em toda a mecânica do presente 
passatempo, que foi explicitada aos titulares dos dados, aplicando as medidas necessárias para 
salvaguarda dos direitos e liberdades e legítimos interesses destes. 

  
D)Os direitos relativos aos dados pessoais 
 9.8. Os titulares dos dados pessoais são informados que têm o direito de solicitar, à SUPER BOCK 

BEBIDAS, S.A, quando aplicável, o acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, bem como a 
sua retificação, apagamento, limitação do tratamento, e ainda o direito de se opor ao tratamento, 
bem como o direito à portabilidade dos dados, o direito de retirar o consentimento em qualquer 
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 
previamente dado. Têm ainda o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, ou 
o direito à ação judicial contra a autoridade de controlo ou o responsável pelo tratamento. 

 9.9 - Poderá exercer os seus direitos previstos na legislação através de contacto escrito com o nosso 
Encarregado de Proteção de Dados para o seguinte e-mail: privacy@superbockgroup.com. 

 9.10 – A presente cláusula não dispensa uma leitura atenta da Política de Privacidade disponível 
em www.superbock.pt 

 9.11 - Sem prejuízo do referido nos pontos anteriores, os participantes que tenham transmitido os seus 
dados pessoais poderão ainda apresentar, sempre que o considerem pertinente, reclamação junto 
da Autoridade Nacional de Controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD), cujos 
contactos podem ser consultados em https://www.cnpd.pt/. 

 
10ª 

A Super Bock reserva-se no direito de eliminar qualquer participante que, de alguma forma, utilize meios 
que não os permitidos pelo presente regulamento, viole alguma das respetivas disposições e/ou participe 
de forma considerada fraudulenta e/ou, por qualquer forma, abusiva.  
Entende-se como fraude, nomeadamente, quando o participante: 
- Se regista com dados falsos ou que não correspondem à sua identidade. 
- Recorra a cartões duplicados ou falsificados. 
- Não forneça a documentação necessária para participar na promoção. 
- A sua participação viole direitos de terceiro. 
 

11ª 
A decisão da Super Bock, é soberana e irrecorrível. Todas as formalidades constantes do presente 
regulamento são absolutamente determinantes para a atribuição de qualquer oferta nele previsto, pelo 
que a respetiva preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes. 
 

12ª 
Embora a Super Bock faça todo o possível para evitar o fornecimento de dados ou documentos incorretos 
ou falsos pelos participantes, a Super Bock não será responsável pela veracidade dos dados ou 
documentos que os participantes fornecem.  
 

13ª 
O prazo máximo estabelecido para qualquer tipo de reclamação referente e/ou relacionado com 
promoção é de 30 dias após o seu terminus. Para o esclarecimento de dúvidas sobre esta promoção o 
contacto deverá ser realizado por email para superbock@superbockgroup.com, comprometendo-se a 
Super Bock a responder com a máxima brevidade possível. 
 

14ª 
A Super Bock está isenta de qualquer responsabilidade em caso de interrupções de serviço, atrasos, 
erros, mau funcionamento ou outros inconvenientes das redes de comunicação eletrónica que tenham 
origem em causas fora do controle da Super Bock e evitem o desenvolvimento normal da promoção por 
motivos alheios ao controle da empresa e especialmente por atos externos de má-fé. 
 

15ª 
A Super Bock reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente promoção, ou qualquer 
desafio lançado no decorrer da mesma, caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique 
qualquer indemnização aos participantes. 
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16ª 

A Super Bock reserva-se o direito de excluir os participantes que se registem com dados falsos, tentem 
viciar as regras ou o espírito da promoção ou efetuem alguma tentativa de fraude informática. 
 
 
 

17ª 
A Super Bock reserva-se ainda o direito de proceder judicialmente contra os prevaricadores, com base na 
Lei Penal, nomeadamente na Lei do Cibercrime. 
 

18ª 
Serão também excluídos da presente promoção os concorrentes que não se encontrem com plena 
capacidade para exercício dos seus direitos. 
 

19ª 
O simples facto de participar implica a aceitação integral e sem reservas deste Regulamento. 
 

20ª 
Os casos omissos ou situações não previstas no presente Regulamento serão analisados e decididos pela 
Super Bock. 
 

21ª 
A Super Bock reserva-se o direito de, se necessário, alterar as condições da Promoção. 
 
 


