
REGULAMENTO DO PASSATEMPO 

MAIS COFIDIS | VOLTA A PORTUGAL FEMININA COFIDIS 2022 

A Cofidis (Sucursal da S.A. francesa Cofidis com o capital social de € 67.500.000,00), pessoa 
coletiva n.º 980125995, matriculada sob o mesmo número na C.R.C. de Lisboa, com 
representação permanente no Edifício Natura Towers, Rua Frederico George, Nº37, 1649-070 
Lisboa, Instituição de Crédito supervisionada pelo Banco de Portugal. E-mail: cofidis@cofidis.pt 
– www.cofidis.pt, irá oferecer, a cada um dos 20 (vinte) participantes vencedores do 
Passatempo “Mais Cofidis | VOLTA A PORTUGAL FEMININA COFIDIS 2022”, uma réplica da 
camisola vermelha Cofidis (classificação geral por pontos) da 2ª Volta a Portugal feminina 
Cofidis, que decorre entre 15 e 19 de junho de 2022, nos termos e condições abaixo indicadas.  

Este passatempo decorre entre os dias 15 e 19 de junho de 2022, entregando a Cofidis 5 
camisolas por dia aos vencedores, num total de 20 camisolas no final dos 4 dias de passatempo. 
Os vencedores serão divulgados diariamente através de story da página de Instagram Mais 
Cofidis que depois ficará no destaque do passatempo.  

1. Destinatários 

1.1. Poderão participar neste passatempo Pessoas Singulares, residentes em Portugal, com 
idade superior a 18 anos, quer sejam ou não clientes da Cofidis. 

1.2. A participação é voluntária, gratuita e de livre acesso a todas as Pessoas Singulares, que 
respeitem a condição do ponto 1.1. e os termos e condições estabelecidos neste Regulamento, 
considerando-se que a participação corresponde à aceitação integral e sem reservas dos termos 
e condições do presente Regulamento. 
 
1.3. É vedada a participação neste passatempo de empregados ou colaboradores da Cofidis, bem 
como dos seus familiares e ainda de quaisquer pessoas diretamente envolvidas na gestão deste 
Passatempo. 
 
2. Participação 

2.1. Para participar e poder vir a ser um dos vencedores, só precisa de: 
 

1. Seguir a conta de Instagram @maiscofidis 
2. Ir até às nossas stories e/ou post do passatempo 
3. Fazer um screenshot da camisola 
4. Escrever o seu nome de ciclista criativo (não o seu nome próprio) na imagem e partilhar 

nas suas stories 
5. Identificar @maiscofidis na sua story 
6. O seu perfil tem de ser público para podermos ver a sua story e caso ganhe podermos 

identificá-lo e contactá-lo. 
 

2.2. Pode participar várias vezes, através do Instagram, mas terá apenas direito a uma camisola, 
caso seja um dos vencedores. 
 
2.3. A possibilidade de participar no passatempo ocorrerá do dia 15 de junho (a partir da 
publicação do post sobre o passatempo, neste dia) até ao dia 19 de junho de 2022 inclusive (até 
às 23h59).  
 
 



3. Júri e Critérios de Seleção 
 
3.1. O júri será composto por uma equipa interna da Cofidis, à qual caberá a decisão de eleger 
as participações vencedoras. 
 
3.2. Os critérios de seleção diária dos 5(cinco) vencedores, num total de 20(vinte) no final do 
passatempo, serão: 
 

a) Seguir a conta de Instagram “Mais Cofidis”,  
b) Ter a story visível, com identificação do Instagram Mais Cofidis,  
c) Ter um dos 5 (cinco) nomes mais criativos inscritos na camisola. 

 
3.3. A Cofidis reserva-se o direito de não premiar nenhuma participação, nos seguintes casos: 
 

a) Não existir nenhum participante que cumpra os requisitos estipulados no presente 
Regulamento; 

b) O Júri da Cofidis considerar que as participações apresentadas não obedecem aos 
requisitos indicados no presente Regulamento; 

c) Verificar-se a existência de fraude ou suspeita de fraude na participação. 
 
3.4. A decisão do júri é soberana e irrecorrível. 
 
4. Prémio 
 
4.1. A Cofidis premiará diariamente os 5 (cinco) participantes mais criativos, num total de 20 
(vinte) vencedores até ao final do passatempo, que tiverem cumprido os requisitos de 
participação e seleção previstos no presente Regulamento. 
 
4.2. Os 20 (vinte) vencedores irão receber, cada um, uma réplica da camisola vermelha Cofidis 
(classificação geral por pontos) da 2ª Volta a Portugal feminina Cofidis, que decorre entre 15 e 
19 de junho de 2022. 
 
4.3. O prémio é pessoal e intransmissível e a sua negociação ou substituição por qualquer 
espécie de bens ou serviços não é admitida. 
 
4.4. O prémio será enviado para a morada indicada pelos vencedores, que irá ser solicitada 
através de mensagem privada via Instagram. A morada incorreta implica a não receção do 
prémio. 
 
4.5. A utilização do prémio será da inteira responsabilidade do vencedor, não podendo a Cofidis 
ser responsabilizada por quaisquer danos monetários, físicos ou psicológicos resultantes da 
atribuição, aceitação, gozo, utilização, rejeição e/ou perda do prémio atribuído no âmbito do 
presente passatempo.  

 
5. Anúncio dos vencedores 
 
5.1. O nome dos vencedores será divulgado diariamente pela Cofidis após o término de cada dia 
de participação, ao longo dos 4 dias de passatempo, em story e no destaque do passatempo, na 
página Instagram e no site Mais Cofidis.  
 



5.2. Os vencedores serão contactados através de mensagem privada. Será enviada, a cada um 
dos vencedores, uma mensagem pelo Instagram. Nesta mensagem constarão todas as 
informações relativas à entrega do prémio. 
 
5.3. O prémio será obrigatoriamente atribuído, salvo se o passatempo não tiver quaisquer 
participantes ou se for cancelado. Se (i) não for possível contactar algum dos vencedores no 
prazo de 72 (setenta e duas) horas após o anúncio; (ii) se apurar que algum dos vencedores 
escolhido não cumpriu um dos requisitos de participação ou alguma das condições do presente 
Regulamento, ou (iii) se algum destes não reclamar o prémio nos termos do ponto 6 infra, 
perderá todos os direitos sobre o prémio que lhe foi atribuído. 
No contacto com os vencedores, ser-lhes-ão solicitados dados pessoais que se destinam a 
possibilitar a entrega do prémio e que serão tratados nos termos previstos no ponto 7 infra. 
 
6. Envio e receção dos prémios 
 
O vencedor do prémio deverá responder ao contacto da Cofidis no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas e enviar o seu nome, morada, contacto telefónico, contacto de e-mail, 
número de identificação fiscal, número de identificação do cartão de cidadão e o tamanho de 
camisola que pretende receber dentro dos disponíveis (os tamanhos das camisolas serão 
atribuídos até esgotar o stock existente pelo que, nesse caso será enviado o tamanho mais 
próximo ao solicitado). 
Findo este prazo, o vencedor perde o direito à reclamação do prémio. 
 
7. Proteção de Dados 
 
7.1 O responsável pelo tratamento dos dados é a Cofidis, melhor identificada na parte inicial 
deste Regulamento. 
 
7.2. Os dados recolhidos são o nome, página do Instagram, morada e número de telefone / 
telemóvel, e-mail, número de identificação fiscal e número de identificação do cartão de cidadão 
no âmbito do fornecimento obrigatório dos dados para participar no passatempo, de acordo 
com a legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.º 58/2019, de 8 de 
Agosto, a Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto e o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
7.3. A finalidade de recolha dos dados é o envio de mensagem privada e do prémio, caso seja 
selecionado para o efeito, de acordo com as regras previstas neste Regulamento. 
 
7.4. Os dados recolhidos só serão conservados pelo período necessário à execução da finalidade 
acima referida, sendo depois eliminados. 
 
7.5. De acordo com a legislação aplicável, o titular dos dados pessoais, dispõe do direito de 
aceder aos seus dados, de requerer e obter a respetiva portabilidade, solicitar a retificação dos 
mesmos e, nos termos em que a lei e regulamentação aplicáveis o permitam, opor-se ao 
tratamento dos dados e requerer a respetiva limitação ou apagamento. Tem, ainda, a qualquer 
momento, o direito a retirar o seu consentimento, quando o tratamento for efetuado com 
fundamento em consentimento. 
 
7.6. Para qualquer informação adicional ou para exercer os seus direitos enquanto titular dos 
dados pessoais, podem contactar a Cofidis, através e-mail: cofidis@cofidis.pt ou de 
comunicação escrita a enviar para a sede da Cofidis: Edifício Natura Towers, Rua Frederico 
George, Nº37, 1649-070 Lisboa. Poderá ainda dirigir-se, para este efeito, à Comissão Nacional 



de Proteção de Dados, através dos contactos disponíveis em cnpd.pt, nomeadamente por 
correio, para a morada Av. D. Carlos I, nº 134, Lisboa. 
 
7.7. Os dados recolhidos, através da participação neste Passatempo, não serão transmitidos a 
Terceiros. 
 
8.Disposições Finais 
 
8.1. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Cofidis. 
 
8.2. Quaisquer pedidos de informação deverão ser dirigidos por escrito e enviados por e-mail 
para: cofidis@cofidis.pt. 
 
8.3. A Cofidis reserva-se o direito de modificar as condições do presente Passatempo, incluindo 
a sua possível anulação antes da data prevista para o fim do mesmo, sempre que haja causa  
devidamente justificada, comprometendo-se a divulgar o novo Regulamento ou, se for caso 
disso, a sua anulação definitiva. 
 
8.4. A Cofidis, reserva-se o direito de desclassificar/ excluir os utilizadores que deliberadamente 
se registem com dados falsos, tentem viciar em algum momento os regras do Passatempo ou 
realizem alguma tentativa de hacking (fraude informática). 
 
8.5. O presente Passatempo não carece de intervenção por parte do Governo Civil, uma vez que, 
a esperança de ganho não reside na sorte do vencedor. 
 
 
Lisboa, 15 de junho de 2022 

mailto:cofidis@cofidis.pt

