
 REGULAMENTO DO PASSATEMPO 
 « 1 ANO DE PRODUTOS VINOPERFECT » 

 
 
 
 
 
Artigo 1 – SOCIEDADE ORGANIZADORA 
 
A sociedade CAUDALIE SAS (aqui denominada « Sociedade Organizadora » ou 
« CAUDALIE »), Sociedade por Ações Simplificada com capital de 1,011,800 euros, cuja sede 
social se situa em 6 place de Narvik, 75008 Paris, França, com registo de comércio e sociedades 
de Paris com o número de RCS 398 360 123, organiza um passatempo gratuito sem obrigação 
de compra denominado « 1 ano de produtos Vinoperfect » de 1 de maio de 2019 às 17h00 (hora 
francesa) até 30 de setembro de 2019 23h59 (hora francesa) incluídos (a seguir «Passatempo»).  
 
Artigo 2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
A participação no Passatempo pressupõe a aceitação pura e simples de todas as 
disposições deste regulamento (a seguir o « Regulamento ») assim como das leis e 
regulamentos aplicáveis a passatempos e lotarias em França. 
 
2.1 Condições de inscrição no Passatempo. 
	
A participação no passatempo está isenta da condição de compra de produtos ou de serviços 
oferecidos pela Sociedade Organizadora à sua clientela. 
 
A participação no passatempo está aberta a qualquer pessoa física residente na Bélgica, Espanha, 
Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino-Unido, Rússia, Irlanda, França, incluindo a 
Córsega, excluindo o pessoal da Sociedade Organizadora e das sociedades que participaram na 
elaboração do Passatempo e da sua família próxima (pais, irmãos e irmãs, ou qualquer outra 
pessoa residindo no mesmo domicílio.) Todos os participantes devem ter pelo menos 18 anos e 
dispor de capacidade jurídica (a seguir os « Participantes »).  
 
2.2 Validade da participação 
 
As informações e coordenadas fornecidas pelo Participante devem ser válidas e sinceras, sob 
pena de exclusão do Passatempo e, se for o caso, de perda da qualidade de vencedor. 
 
 
É rigorosamente proibido, seja de que forma for, modificar ou tentar modificar as disposições do 
Passatempo propostas, nomeadamente com o objetivo de alterar os resultados ou de influenciar 
de forma automatizada ou desleal a validade do sorteio ou a designação de um vencedor. Se for 
provado que um Participante foi sorteado ou ganhou um prémio violando o presente regulamento 
de forma fraudulenta, como uma busca automatizada ou a utilização de um algoritmo, ou por 
qualquer outro meio diferente dos meios descritos no presente regulamento, o prémio em causa 
não será atribuído mantendo-se propriedade da Sociedade Organizadora, sem prejuízo de 
eventuais processos judiciais suscetíveis de serem tomados contra o Participante pela Sociedade 
Organizadora ou por terceiros. 
 
É rigorosamente proibido a um Participante participar com vários endereços email assim como de 
participar a partir de uma conta de jogador aberta para benefício de outra pessoa. Uma só e única 
conta de jogador será aberta por uma mesma pessoa possuindo os mesmos nomes e endereço e-
mail. 
 
O não respeito das condições de participação enunciadas no Regulamento pelo Participante 
implicará a sua exclusão do Passatempo assim como a nulidade da sua participação. 
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Artigo 3 – PRINCÍPIOS DO PASSATEMPO 

O passatempo decorrerá entre o dia 1 de maio de 2019 às 17h00 (hora francesa) até ao dia 30 de 
setembro de 2019 às 23h59 (hora francesa).  

Para participar no Passatempo e tentar ganhar, o Participante deve:   
 
• Conectar-se a uma das páginas web abaixo enumeradas;  
• Entrar na ficha produto do Sérum Luminosidade Antimanchas Vinoperfect e clicar em «escrever 

uma opinião» no canto inferior direito da ficha produto;  
• Inserir o nome, a idade e um endereço e-mail válido. 
• Dar a sua opinião sobre o Sérum Luminosidade Antimanchas Vinoperfect. 
 
O passatempo é acessível mediante o acesso a uma das páginas web seguintes, em função do 
país:  
França = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Itália https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Espanha = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portugal = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica francófona, Luxemburgo = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica flamenga = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Países Baixos = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Reino Unido = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Rússia = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Irlanda = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
O passatempo é acessível unicamente mediante o acesso a uma das páginas web preindicadas. Não 
será aceite nenhuma participação por correio. 
 
Os Participantes podem participar em qualquer dia, a qualquer hora, conectando-se no site através 
de um navegador internet normal. 
 
Artigo 4 – PRÉMIOS  
 
 
O Passatempo é composto pelos seguintes prémios: 
 
Produtos da gama Vinoperfect com um valor global estimado de 357€ em França contendo:  

- 4 Sérum Luminosidade Antimanchas 30mL (Valor unitário: 41,40€ TTC),  
- 4 Vinoperfect Essência Concentrada Luminosidade 100mL (Valor unitário: 18€ TTC),  
- 4 Vinoperfect Creme de Noite Glicólico Antimanchas 50mL (Valor unitário: 30€ TTC)  

 
Produtos da gama Vinoperfect com um valor global estimado de 420€  na Bélgica, Espanha, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Rússia e Irlanda, contendo: 

- 4 Sérum Luminosidade Antimanchas 30mL (Valor unitário: 49€ TTC),  
- 4 Vinoperfect Essência Concentrada Luminosidade 100mL (Valor unitário: 21€ TTC),  
- 4 Vinoperfect Creme de Noite Glicólico Antimanchas 50mL (Valor unitário: 35€ TTC)  

 
Ci-après les « Dotations ».  
 
Artigo 5 – DESIGNAÇÃO DOS VENCEDORES E ENTREGA DOS PRÉMIOS	
 
A designação dos vencedores será feita mediante sorteio no dia 15 de outubro de 2019 através de 
um algoritmo de designação aleatória depositado junto de um oficial de justiça depositário do 
presente regulamento. 
 
Dez vencedores serão designados em França e cinco vencedores serão designados nos outros 
países participantes (Bélgica, Espanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, 
Rússia, Irlanda) (de seguida os « Vencedores »).  
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Os Vencedores serão designados após verificação da sua elegibilidade para ganhar o Prémio que 
lhes corresponde. 
 
Os resultados do sorteio serão comunicados, mais tardar, até ao dia 22 de outubro de 2019. 
 
Os Participantes designados pelo sorteio serão informados por correio eletrónico pela Sociedade 
Organizadora. Se um Participante sorteado não se manifestar nos 10 dias seguintes ao envio deste 
correio eletrónico, será considerado como tendo renunciado ao seu Prémio e o Prémio ficará 
propriedade da Sociedade Organizadora. 
 
Os Vencedores receberão o seu Prémio pelo correio na morada indicada por mail pelos Vencedores, 
como indicado abaixo, e num prazo máximo de 60 dias a partir da receção do seu endereço postal 
pela Sociedade Organizadora. Se necessário, os Vencedores poderão enviar por correio a morada 
onde desejam receber o seu Prémio. 
 
Os Vencedores deverão cumprir o Regulamento. Se se verificar que não cumprem os critérios do 
presente Regulamento, o seu Prémio não lhes será atribuído. Os Participantes autorizam todas as 
verificações relativas à sua identidade, idade, coordenadas ou lealdade e sinceridade da sua 
participação. Qualquer falsa declaração, indicação de identidade ou de endereço e-mail inválido 
implica a eliminação imediata do Participante e, consoante o caso, o pagamento dos Prémios já 
enviados. 
 
A Sociedade Organizadora não está obrigada a responder às questões dos Participantes ou dos 
internautas (por escrito, email, fax ou telefone, ou qualquer outro meio) sobre as modalidades do 
Passatempo ou a aplicação do Regulamento, assim como a lista dos Vencedores. 
 
Os Prémios são entregues para uma utilização estritamente pessoal. Por conseguinte, os Vencedores 
não podem vender os Prémios enviados pela Sociedade Organizadora nos circuitos comerciais de 
venda em primeira mão. 
 
Os prémios não poderão em nenhum caso ser trocados ou reembolsados. Os prémios não podem ser 
objeto de pagamento em espécie, nem de outra contrapartida de qualquer natureza e não são 
transmissíveis. A Sociedade Organizadora reserva-se o direito de substituir os Prémios anunciados 
por presentes de valor equivalente ou superior sem que isso seja exaustivo, em caso de rutura de 
stocks dos Prémios inicialmente previstos ou de qualquer outro acontecimento imprevisível, inevitável 
e exterior que tornasse impossível a entrega dos Prémios previstos num prazo razoável. 
 
Se um ou vários Vencedores não quiserem ou não puderem tomar posse do seu Prémio no prazo de 
dez dias, não terão direito a nenhuma compensação e/ou reembolso, e os Prémios assim devolvidos 
ficarão propriedade da Sociedade Organizadora. Os vencedores perderiam assim todo o benefício do 
seu Prémio sem que a responsabilidade da Sociedade Organizadora possa ficar comprometida. Os 
Vencedores incontactáveis não poderão pretender receber nenhum Prémio, compensação ou 
indemnização de qualquer natureza. 
 

Artigo 6 – RESPONSABILIDADE 
 
Os Vencedores comprometem-se a excluir de qualquer responsabilidade a Sociedade Organizadora, 
as suas agências de publicidade e de promoção, os parceiros da promoção, os seus empregados ou 
representantes, de qualquer dano que possam sofrer relacionado com a aceitação do lote ganho. 
 
Assim, os Vencedores declaram estar informados e aceitar expressamente que a Sociedade 
Organizadora não poderá ser tida por responsável de nenhum prejuízo de nenhuma natureza 
(pessoal, física, material, financeira ou outra), de nenhum incidente ocorrido por ocasião da 
participação no presente Passatempo e das suas consequências. A sociedade Organizadora não 
assume qualquer responsabilidade em caso de danos que possam ser causados ao Vencedor por 
ocasião da utilização ou fruição do ganho. 
 
Em caso algum poderá a Sociedade Organizadora ser tida por responsável por uma perda de dados 
ou uma deterioração ligada a esses dados. A Sociedade Organizadora não pode ser tida por 
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responsável se os dados relativos à inscrição de um Participante não lhe tiverem chegado seja qual 
for a razão, ou se tiverem chegado de forma ilegível ou impossível de tratar. 
 
Se se verificar um eventual atraso, por greves ou outros acontecimentos que perturbem a entrega dos 
Prémios ou resultem no seu desaparecimento, a Sociedade Organizadora não será tida por 
responsável das ditas consequências. Eventuais reclamações deverão ser dirigidas pelos 
Participantes diretamente junto das empresas que efetuaram o transporte. 

 
A Sociedade Organizadora reserva-se o direito de invalidar, em qualquer momento e sem pré-aviso, a 
participação de qualquer Participante que não tenha respeitado o presente regulamento. 
 
Artigo 7 – PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
A reprodução e a representação total ou parcial dos elementos que compõem o Passatempo e os 
Sites, nomeadamente as fotografias, logótipos e textos, são estritamente proibidos seja a que título 
for. 
 
A Sociedade Organizadora é proprietária das suas marcas, da sua denominação social, dos seus 
logótipos, desenhos, modelos, materiais publicitários, representações dos seus produtos e, mais 
geralmente, de todos os direitos de propriedade intelectual relativos aos seus produtos (incluindo os 
Prémios), criações e sinais distintivos, assim como de toda a parte ou elementos que compõem o 
Passatempo e as páginas mencionadas, incluindo nomeadamente as fotografias, logótipos e textos 
(de seguida os « Elementos Protegidos »). 
 
É, por isso, formalmente proibido aos Participantes, Vencedores ou não, a utilização dos Elementos 
Protegidos, em todos os países seja qual for a razão ou seja qual for a forma, sem a autorização 
prévia e por escrito da Sociedade Organizadora. 
 
Artigo 8 – PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  
 
Em conformidade com as disposições da lei francesa Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 » 
modificada pela « Loi du 6 août 2004 , as informações recolhidas para participar no passatempo 
destinam-se apenas à sociedade Organizadora e aos seus parceiros, assim como a toda e qualquer 
sociedade e/ou pessoa interveniente no quadro do presente Passatempo. Os dados recolhidos para 
este fim são obrigatórios para participar no Passatempo. Por conseguinte, as pessoas que queiram 
eliminar estes dados antes do fim do passatempo não poderão participar no sorteio. 
 
Os Vencedores autorizam expressamente a Sociedade Organizadora e os seus parceiros a 
reproduzir e publicar gratuitamente, com finalidades publicitárias e promocionais, a identidade dos 
Vencedores. 
 
Esta autorização não confere direito, nas condições acima descritas, a nenhum direito nem 
contrapartida financeira a favor dos Vencedores outra que a entrega dos seus Prémios. 
 
Qualquer participante no passatempo dispõe do direito de acesso, retificação e supressão dos dados 
que lhe dizem respeito através de simples pedido por escrito para o seguinte endereço: CAUDALIE – 
Direction Marketing, Jeu « 1 an de produits Vinoperfect » - 6 place de Narvik, 75008 Paris. Salvo 
oposição por parte do participante no passatempo, a Sociedade Organizadora poderá tratar as 
informações que lhe dizem respeito em seu benefício exclusivo no quadro de operações publicitárias 
ou comerciais em todos os suportes. 
 
Artigo 9 – GRATUIDADE DA PARTICIPAÇÃO 
 
O Participante poderá mediante simples pedido por escrito dirigido a CAUDALIE - Jeu « 1 an de 
produits Vinoperfect » 6 place de Narvik 75008 Paris, pedir o reembolso por transferência bancária 
(juntar imperativamente um NIB) dos custos de participação ligados aos encargos com a conexão à 
internet necessária para a leitura do Regulamento do Passatempo e para a participação no 
Passatempo que serão calculados na base fixa de três minutos = 0.10€.  
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O pedido tem de ser acompanhado pelo justificativo tarifário do operador de telecomunicações ou do 
fornecedor de acesso internet mencionando a data, a hora e a duração da chamada, sendo entendido 
que não haverá reembolso caso a participação seja efetuada no quadro de um fixo ilimitado (ADSL, 
cabo ou outro…). 
 
Além disso, os custos do envio deste pedido são também reembolsáveis, com base no custo de um 
selo postal (tarifa em vigor) mediante pedido simples por escrito em papel livre e enviado antes de 5 
de outubro de 2019 (data do carimbo postal) para o seguinte endereço: CAUDALIE - Jeu « 1 an de 
produits Vinoperfect » – 6 place de Narvik 75008 Paris. 
 
O reembolso da participação no Passatempo e consulta do Regulamento e dos encargos postais 
incorridos pelo envio do pedido de reembolso, da participação no Passatempo e consulta do 
Regulamento, na base de um selo postal (tarifa lenta em vigor), está limitado a um só por domicílio 
(mesmo nome e/ou mesma morada e/ou mesmo NIB). 
 
O Participante no Passatempo deverá imperativamente indicar e juntar ao seu pedido de reembolso 
os seus dados completos (nome, apelidos, morada, código postal, cidade). 
 
Qualquer pedido ilegível, rasurado, incompleto ou expedido fora de prazo será considerado nulo. 
 
Artigo 10 – ACEITAÇÃO E CONSULTA DO REGULAMENTO 
 
O Regulamento encontra-se disponível nas seguintes páginas web: 
 
França = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Itália = https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Espanha = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portugal = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica francófona, Luxemburgo = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica flamenga = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Países Baixos = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Reino Unido = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Rússia = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Irlanda = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
O Regulamento será ainda enviado gratuitamente a qualquer pessoa mediante simples pedido feito a 
CAUDALIE - Direction Marketing Jeu « 1 an de produits Vinoperfect » – 6 place de Narvik 75008 Paris 
(custos de selo reembolsados pela tarifa lenta dos Correios em vigor por simples pedido escrito) 
Nenhuma informação será dada telefonicamente. 
 
Artigo 11 – DEPÓSITO DO REGULAMENTO  
 
O Regulamento do Passatempo está depositado em: Maître Franck CHERKI, 119 avenue de Flandre, 
75019 Paris. 
 
Artigo 12 – LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÕES COMPETENTES 
 
 
O presente regulamento rege-se pela lei francesa. 
 
Qualquer dificuldade relativa à interpretação, execução, deste regulamento será resolvida 
amigavelmente entre as partes. Se, no mês subsequente, nenhum acordo for fechado, o litígio poderá 
ser submetido aos tribunais competentes segundo as leis francesas. 
 


