
REGULAMENTO ESPECÍFICO 

PASSATEMPO CÂMARA DE VIGILÂNCIA INTERIOR BOSCH 

 

O presente Regulamento Específico estabelece as regras de participação no passatempo CÂMARA DE 

VIGILÂNCIA INTERIOR BOSCH, organizado por Bosch Termotecnologia, S.A., sociedade com sede na Av. 

Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E, 1800-220 Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Aveiro sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500666474 com o capital social de 2.500.000  

EUR, doravante designada “BOSCH”. 

 

A leitura e aceitação dos termos constantes do presente Regulamento Específico, não dispensam a consulta e 

aceitação do Regulamento Geral disponível em [LINK REGULAMENTO GERAL]. 

 

1. Participação 

1.1. Para se habilitar a ganhar, o participante deve identificar os produtos Bosch presentes no vídeo, 

indicar uma das características que mais valoriza em casa um, e dizer num texto criativo até 500 

carateres (incluindo espaços), como estes produtos podem tornar a sua casa mais confortável neste 

Outono. Ganha o participante com a participação mais criativa.   

1.2. Cada participante pode participar as vezes que quiser. 

1.3. Não serão consideradas válidas participações enviadas de outra forma. 

 

2. Prémio 

2.1. O vencedor do passatempo receberá uma CÂMARA DE VIGILÂNCIA INTERIOR BOSCH, igual à do vídeo 

da promoção. 

2.2. Esta oferta não poderá ser trocada por outro produto, nem pelo seu valor monetário. 

2.3. Haverá apenas um vencedor. 

2.4. O vencedor será anunciado no dia 10 de outubro e será contatado diretamente pela Junkers-Bosch 

até o final do dia 11 de Outubro de 2022. 

2.5. O prémio será enviado para a morada em Portugal Continental ou Ilhas, logo após a receção dos 

dados do vencedor.  

2.6. A Junkers-Bosch não se responsabiliza pela entrega não ser efetuada, caso a morada indicada pelo 

vencedor do passatempo esteja incompleta ou incorreta. 

2.7. A seleção do vencedor será feita por um júri eleito pela BOSCH, entre os dias 06 e 10 de outubro de 

2022. As decisões do júri são irrecorríveis. 

2.8. Os prémios são limitados ao stock existente. 



 

3. Duração 

3.1. O passatempo “CÂMARA DE VIGILÂNCIA INTERIOR BOSCH” será lançado dia 30 de setembro e 

terminará dia 05 de outubro, às 23h59.  

 

4. Outras 

4.1. Através da sua participação, o participante declara a sua aceitação, integral e sem reservas, dos 

termos e condições descritos no presente regulamento específico bem como do regulamento geral 

disponível em [LINK REGULAMENTO GERAL].  

4.2. O presente passatempo não é cumulável com outras promoções, ofertas e/ou campanhas em vigor 

nos estabelecimentos revendedores de produtos BOSCH. 

4.3. A Promotora reserva-se o direito de cancelar e/ou anular o passatempo por razões de força maior 

que possam comprometer a segurança ou integridade das instituições e/ou dos concorrentes, 

nomeadamente, intempéries ou outros fenómenos da natureza. 

4.4. As datas indicadas no presente regulamento respeitam ao ano de 2022. Este Passatempo é válido 

apenas nas datas indicadas. 

4.5. A Promotora reserva-se o direito de desqualificar os participantes que não cumpram as regras 

constantes neste regulamento e/ou que tenham comportamentos incorretos durante o mesmo. 

4.6. Qualquer incumprimento das condições constantes do regulamento pode dar origem à exclusão do 

participante e à recusa da atribuição do prémio por parte da Promotora, mesmo que o nome do 

participante tenha sido divulgado como premiado. 

4.7. Mais ainda, podem ser excluídas da participação no passatempo, sem aviso prévio, todas as 

participações que, nomeadamente, estejam numa ou em várias das seguintes condições: 

4.7.1.  Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 

4.7.2.  Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou uso ilícito de 

programas informáticos associados ao passatempo com o intuito de o influenciar de forma 

incorreta ou injusta para os outros participantes; 

4.7.3.  Suspeita de utilização de programas informáticos, ou quaisquer outros artifícios técnicos 

(vulgarmente designados por “hacking” ou “cheating”), permitindo participações automáticas 

ou de outro tipo para aumentar a pontuação; 

4.7.4.  Suspeita de participação por parte do mesmo indivíduo em várias ocasiões com dados de registo 

diferentes. 

4.8. A Promotora reserva-se o direito de excluir participantes por suspeita de alguma anomalia ou 

interferência conforme decorre das condições de exclusão. 



4.9. A Promotora não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos que possam resultar da falha 

temporal de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do passatempo, o defraudamento 

da utilidade que os utilizadores possam atribuir ao mesmo e, em particular, ainda que não de modo 

exclusivo, da falha de acesso ao endereço eletrónico indicado. 

4.10. A Promotora não se responsabiliza pelo funcionamento da plataforma Facebook, nem pelos 

serviços de ligação à Internet ou de servidores de correio eletrónico. 

4.11. A Promotora não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas ou 

atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do passatempo. 

4.12. A Promotora reserva-se o direito de alterar as condições de participação no passatempo, 

sempre e quando o entender necessário, sem aviso prévio. 

4.13. Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução, inexecução, incumprimento, 

interpretação ou integração do presente regulamento ou resultante da execução deste passatempo, 

que não seja resolvido por mútuo acordo entre as Partes, estas elegem o foro de Lisboa, com expressa 

renúncia a qualquer outro. 

 

5. Dados pessoais 

 

5.1 Em conformidade com a disposição do regulamento de proteção de dados, os participantes são 

informados de que os dados fornecidos através da campanha promocional, realize-se sob a forma de um 

sorteio, concurso ou qualquer outra forma, serão tratados pela Bosch Termotecnologia SA., como 

responsável pelo tratamento dos dados, para efeitos de gestão da promoção e em conformidade com as 

disposições destes termos e condições. A base jurídica que legitima este tratamento é a necessidade de 

execução das disposições destes termos e condições. Caso a referida promoção implique, de acordo com 

os seus termos e condições, a atribuição de um prémio, os seus dados de contacto podem ser 

transmitidos a um terceiro, a quem a Bosch solicita a dita entrega. Os seus dados não serão transmitidos 

a terceiros para tratamento, exceto quando exigido por lei. Os seus dados pessoais podem ser acedidos 

pelos prestadores de serviços Bosch.  

5.2 Os dados dos participantes serão tratados durante a duração da campanha promocional acima 

referida. No entanto, se o mecanismo de participação utilizado envolver a inclusão nas FanPages do 

Facebook ou meios semelhantes, os dados pessoais podem ser publicados indefinidamente nestes meios 

até que o participante decida eliminar a sua participação. Os dados dos vencedores serão tratados 

indefinidamente nos meios em que os seus dados tenham sido publicados até que decidam solicitar à 

Bosch a eliminação da publicação. 



5.3 O participante pode contactar o nosso representante de dados pessoais: Data Protection Officer 

(C/ISP), Post office box 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany ou por email para dpo@bosch.com. Se 

entender que os seus direitos não foram cumpridos, pode registar uma reclamação junto da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, Av. D. Carlos I, 134 – 1º 1200-651 Lisboa, www.cnpd.pt. 

mailto:dpo@bosch.com
http://www.cnpd.pt/

