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REGULAMENTO PASSATEMPO “GANHA UMA BIMBY” 

 

O Passatempo "Ganha uma Bimby" é organizado pela empresa Fumeiros Terras do 

Demo e tem como objetivo premiar a frase mais criativa que inclua as palavras "Terras 

do Demo" e que apele aos valores da cozinha portuguesa, cozinha tradicional, sabores, 

cheiros e texturas. 

Para participar é necessário preencher o formulário de participação e aceitar as 

condições gerais deste Passatempo. 

Este é interdito a menores de 18 anos. 

 

Datas: 

Início do passatempo - 01 de dezembro 2021 

Fim do passatempo - 01 de fevereiro 2022 

Apresentação de vencedor - 15 a 28 de fevereiro 2022 

 

Júris: 

O Júri é composto por elementos da Direção e pelo Departamento de Marketing da 

empresa Fumeiros Terras do Demo. 

 

Entrega do prémio: 

O vencedor será comunicado por telefone ou via email com que registou no formulário 

de participação. 

O prémio é levantado pelo vencedor na empresa Fumeiros Terras do Demo (em Vila 

Nova de Paiva ou em Armamar). 

 

Política de Privacidade:  

Podem ser solicitadas informações pessoais como nome, endereço, data de nascimento, 

endereço de correio eletrónico, NIF, entre outros. As informações podem ser solicitadas 

quando te inscreveres ou preencheres o formulário de participação. 

Utilizamos “cookies” para recolher informações acerca das tuas visitas ao 

nosso website e para melhorar a tua experiência. 
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Quando visitas o nosso website, recolhemos dados conhecidos como “percurso de 

cliques” (endereço do servidor, nome de domínio, entre outros). Estas 

informações/dados são armazenadas de forma anónima e servem apenas para análise 

estatística generalizada, webmining, com o objetivo de melhorar os nossos serviços. 

Todas as informações pessoais que obtemos serão registadas, utilizadas e protegidas 

em conformidade com legislação comunitária vigente em matéria de proteção de dados 

e com esta política de privacidade. 

As informações recolhidas têm como finalidade o envio de informação/divulgação por 

correio eletrónico ou por mensagens acerca dos nossos produtos e serviços. 

A FTD Alimentação S.A. está empenhada em proteger a privacidade de crianças e não 

pretende recolher dados pessoais de menores com idade inferior a 18 anos (a idade 

legalmente definida em termos de lei nacional no âmbito do RGPD). Se o utilizador for 

uma criança com idade inferior a 18 anos e tentar enviar o seu registo, o mesmo será 

rejeitado e a criança será informada de que não aceitamos registos provenientes de 

crianças com idade inferior a 18 anos. Incentivamos os pais e os responsáveis por 

menores com idade inferior a 18 anos a controlarem e supervisionarem regularmente a 

utilização do correio eletrónico e outras atividades online das crianças.  

As Condições Gerais do Passatempo "Ganha uma Bimby" podem ser alteradas ao longo 

do mesmo. 

 


