Passatempo “O 11 Ideal"

1 - Entidades responsáveis pela campanha
A DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda. levará a efeito um passatempo entre os dias
07 de Junho e 02 de Setembro de 2018, que tem como prémio a oferta de uma
Scooter Cooltra ao vencedor final, bem como 52 pizzas por finalista aos 11 apurados
para disputar a final, 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, que efetuem o respetivo registo no site www.mandavir.pt/11ideal.
O passatempo destina-se a todos os consumidores das lojas Domino’s Pizza, que
efetuem o seu pedido online em www.dominospizza.pt.
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 07 de Junho e o dia 02 de Setembro de
2018 na página www.mandavir.pt/11ideal através de um desafio lançado para o efeito.
Serão consideradas válidas todas as encomendas realizadas até às 23:59 minutos do
dia 02 de Setembro de 2018.

4 – Modo de participação
A participação só e considerada válida caso o participante tenha efetuado o seu
registo com o mesmo endereço de e-mail que possui que no seu perfil em
www.dominospizza.pt.
a) A compra online de uma pizza vale 1 golo/ponto para o ranking do passatempo, que
poderás consultar em www.mandavir.pt/11ideal, durante a realização do mesmo.
b) Apenas são contabilizadas as encomendas feitas através do site
www.dominospizza.pt.
c) Os critérios para a contabilização dos golos/pontos para o ranking incluem também
as pizzas enquadradas nas promoções em vigor. Por exemplo, na promoção “Este
Verão Jogas à Tua Maneira”, para as duas pizzas escolhidas serão contabilizados 2
golos/pontos para o ranking.

d) Ao longo do passatempo serão lançados vários desafios, onde tens a oportunidade
de ganhar golos/pontos extra, de forma a melhorares a posição no ranking (ex. num
determinado dia a designar todas as pizzas podem valer golos/pontos a dobrar).
e) O ranking é atualizado todas as sextas-feiras (a começar no dia 15 de Junho) com
os totalizadores de golos/pontos resultados das encomendas online registadas até à
semana anterior.
f) Não obstante o número de participações, o ranking apenas mostrará os 30 primeiros
goleadores.
g) No final do passatempo os 11 participantes com maior número de golos/pontos são
apurados para o evento final, onde disputarão entre si a possibilidade de ganhar uma
Scooter Cooltra. Não obstante, todos os 11 ganham automaticamente 1 ano de pizzas
grátis (52 pizzas Médias, numa média de 1 por semana).
h) Para efeito de apuramento dos 11 finalistas do passatempo, caso se verifique
empate em número de golos em qualquer uma das 11 posições cimeiras, o critério
aplicado para desempate será o valor total das encomendas em euros, respeitando os
critérios de participação no passatempo.

5 – Seleção do Vencedor Final
O vencedor final será apurado através de um desafio, a realizar na loja de Telheiras
(ou outra a designar), na morada Azinhaga Torre do Fato 33, 1600-297 Lisboa, entre
os dias 15 e 24 de Setembro, em hora a definir.
Os 11 finalistas são contactados na semana seguinte ao final do passatempo, na
primeira semana de Setembro, tendo em vista a sua presença no evento final. Caso
haja alguma desistência, não exista interesse em participar ou a maioridade e/ou
identidade não sejam devidamente comprovadas, será automaticamente repescado o
12º classificado do ranking e assim sucessivamente, de forma a garantir os 11
finalistas.
O evento em loja consiste num desafio surpresa preparado pela Domino’s Pizza, com
uma duração estipulada de 20 minutos. O mesmo é avaliado por um júri da
DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda e da promotora Brandkey Digital, Lda.
A criatividade e a qualidade da participação será o factor diferenciador que permitirá
apurar o vencedor final.

6 – Comunicação dos Vencedores
Poderás consultar no site www.mandavir.pt/11ideal a evolução do ranking das
participações.
A partir do dia 07 de Setembro estará definido o 11 ideal com os 11 participantes que
mais golos/pontos registaram entre 08 de Junho e 02 de Setembro de 2018.

7 – Prémios
Cada 1 dos 11 finalistas do 11 ideal ganha 1 ano de pizzas grátis. Este prémio
corresponde a 52 pizzas médias, ou seja, 1 pizza por cada uma das semanas do ano.
As pizzas poderão ser resgatadas através de cupões redimidos online em
www.dominospizza.pt, através do levantamento em qualquer loja Domino’s Pizza, num
período de 1 ano (não inclui serviço de entregas).
SCOOTER COOLTRA – O vencedor final ganha uma Scooter Cooltra, modelo Askol
ES3. A mota será entregue ao vencedor num prazo máximo de 60 dias, após a
conclusão do desafio final em loja.

8 - Condições Gerais
8.1. A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos
e condições previstas no presente Regulamento, assim como Política de Privacidade e
Protecção de Dados dos Utilizadores.
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.

9 – Proteção de Dados
A DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda. tratará os dados pessoais dos participantes
disponibilizados através do formulário de registo com a finalidade de gerir
adequadamente o presente Passatempo. A DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda
tem legitimidade para tratar os dados pessoais dos participantes sempre que estes
prestem o seu consentimento no formulário de registo.
Conservaremos os teus dados pelo período de tempo estritamente necessário à
gestão adequada do teu pedido ou, quando aplicável, para gestão da atividade
promocional ou passatempo em que tenhas participado. Depois de decorrido este
prazo, a DAUFOOD Portugal Unipessoal, Lda irá bloquear os teus dados pessoais
para evitar o respetivo tratamento, exceto se tiver de fornecê-los a entidades públicas,
tribunais judiciais ou arbitrais, com o objetivo de cumprir com obrigações legais que
possam surgir.

Da mesma forma, informamos que os teus dados pessoais não podem ser
comunicados a outras empresas.

Devemos também informar-te que as informações comunicadas serão sempre feitas
para os países que fazem parte da União Europeia, nunca transferindo as tuas
informações para países fora do Espaço Económico Europeu.
A qualquer momento os participantes podem exercer os seus direitos de acesso,
retificação, eliminação, limitação ao tratamento, portabilidade e oposição ao mesmo,
através de pedido escrito para o endereço de correio eletrónico
privacy@dominospizza.pt.

Lisboa, 6 de Junho de 2018

