
Regulamento da Campanha Promocional 
"Prova Grátis Haute Fromageries" 

 
A empresa MANTEQUERIAS ARIAS S.A., peesoa colectiva de direito espanhol A-79796587, 
domiciliada em Madrid, Plaza Carlos Trías Bertrán 4 Planta 2, (doravante Organizadora), 
encontra-se a organizar a Campanha Promocional para a sua marca “Haute Fromagerie”, a qual 
se regerá nos termos e condições estabelecidos no presente Regulamento,de acordo com as 
seguintes regras: 

1. ÂMBITO 

1.1.  Âmbito Temporal 

A presente campanha promocional decorrerá entre os dias 1 de Abril de 2022 e o dia 30 de Junho 
de 2022, inclusivé. 

1.2. Participantes 

Poderão participar na presente campanha promocional pessoas singulares maiores de 18 anos 
com residência legal em Portugal, que tenham aceite o presente Regulamento, cada um dos seus 
termos e condições, bem como cumpram integralmente as referidas disposições 

Os participantes na presente Campanha Promocional podem obter, para a compra de um dos 
produtos promovidos descritos na secção 1.3, um reembolso do montante indicado no recibo 
de compra, em conformidade com as disposições do presente Regulamento  

A participação é gratuita e está limitada a uma por pessoa. 

1.3. Produtos incluídos na Promoção 

Os produtos alvo da presente campanha promocional são os seguintes: 

• Queijo de pasta mole Au Bouchon 

• Queijo de pasta mole Boursault Cremier 

• Queijo de pasta mole Brebiou 

• Queijo de pasta mole Cabrissac 

• Queijo de pasta mole Chaumes 

• Queijo de pasta mole Chaumes le Cremier 

• Queijo de pasta mole Saint Albray 

• Queijo de pasta mole Saint André 

• Queijo de pasta mole Saint Loup 

• Queijo azul Bresse Bleu 

• Queijo azul Saint Agur 

• Queijo de pasta prensada de pasta dura Comté 

• Queijo de pasta prensada Esquirrou 

• Queijo de pasta prensada Fol Epi 

• Queijo de pasta prensada Mont Cayol 

1.4. Âmbito Territorial  

O âmbito territorial compreende todo o território do Estado Português. 

 

2. REEMBOLSOS 



Os participantes que, durante o período promocional, adquiram um dos produtos promovidos 
descritos no ponto 1.3. do presente Regulamento, podem obter um reembolso do montante 
indicado no recibo da compra. 

O reembolso será efectuado por transferência bancária, o mais brevemente possível, num prazo 
máximo de 20 dias, para o número de conta bancária (IBAN) fornecido pelo consumidor nos seus 
dados de registo, desde que seja devidamente validado pela Organizadora.  

Os reembolsos são limitados a um (de um único produto) por pessoa e por conta bancária. 

A presente campanha promocional é limitada a um máximo de dois mil e quinhentos euros 
(2.500 euros) reembolsados, por estrita ordem de chegada dos pedidos. 

Quando o valor máximo de reembolsos promocionais for atingido, tal será alvo de comunicação 
através do website promocional. 

3. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO 

Todas os consumidores que, durante o período promocional, adquiram um produto promovido 
marcado com o autocolante promocional, podem aceder ao website www.hautefromagerie.pt e 
preencher o formulário de registo fornecido para o efeito com todos os dados obrigatórios 
solicitados. 

Devem também fazer o upload de uma única imagem do produto promovido com o autocolante 
promocional juntamente com o recibo de compra, identificando: o produto promovido, a data 
de compra e o estabelecimento. 

Um recibo de compra só pode ser utilizado uma vez, independentemente do número de 
produtos promovidos no mesmo. No caso de haver vários produtos promovidos no mesmo 
recibo, a Organizadora reembolsará o montante do produto promovido seleccionado pelo 
participante no momento da inscrição. 

Caso seja solicitado pela Organizadora, o participante deve enviar o original do recibo de compra 
da participação, no prazo de quinze dias após a solicitação enviada para o efeito. A conservação 
do recibo de compra, bem como o seu envio e devolução é da exclusiva responsabilidade do 
participante. 

 
Não serão aceites participações que não contiverem os dados obrigatórios solicitados ou se os 
dados estiverem errados. 

Se os dados introduzidos estiverem incompletos ou desactualizados, a Organizadora reserva-se 
no direito de recusar conceder o reembolso. 

Para poderem participar, os utilizadores devem aceitar expressamente o presente regulamento, 
em todos os seus termos e condições, bem como a  política de privacidade.  

O período de reclamação terminará vinte dias após o fim da presente campanha promocional. 

Para quaisquer questões sobre a presente promoção, os participantes podem contactar: 
promociones@highco.es, indicando o nome da promoção. 

4. PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Em conformidade com as disposições do Regulamento Europeu 2016/679 de 27 de abril (RGPD) 
e na legislação nacional sobre a Proteção de Dados Pessoais, informa-se que os dados incluídos 



no Formulário de Participação e, sendo esse o caso, para receber o reembolso serão incluídos 
em um arquivo pelo qual a Organizadora é a responsável, sendo alvo de tratamento, nas 
seguintes condições: 

4.1. Dados do responsável de tratamento 

Nome: MANTEQUERIAS ARIAS SA (a seguir designadas por ARIAS) 

NIF: A79796587 

Morada: Pza. Carlos Trías Bertrán, 4, Planta 2, 28020, Madrid 

4.2 Que dados pessoais tratamos? 

Os dados que utilizamos são os seguintes: nome e apelido, número de identificação, e-mail e 
número de conta bancária. 

Informação sobre cookies, que está especificamente descrita na Política de Cookies do sítio web. 

4.2.1 Para que utilizamos os dados pessoais? 

Utilizamos dados pessoais para gerir e desenvolver a presente campanha promocional e fazer 
cumprir o presente Regulamento. Para qualquer utilização dos dados que não possam ser 
enquadrados no âmbito desta campanha promocional e do presente Regulamento, a ARIAS 
solicitará ao utilizador a sua autorização expressa. 

4.3 Com que fundamentos utilizamos os dados pessoais? 

Utilizamos dados pessoais com os seguintes fundamentos: 

4.3.1 Dados necessários para a execução de um contrato, entendido como tal, o cumprimento 
tanto de ARIAS como do participante do presente regulamento. 

4.3.2 Dados necessários para o cumprimento das obrigações legais. A título de exemplo e sem 
limitar, as contidas no DL n.º 7/2004, de 07 de Janeiro, na sua versão actualizada (Lei do Comércio 
Electrónico) Lei n.º 58/2019, de 08 de Agosto (Lei de Protecção de Dados Pessoais) e Lei n.º 
24/96, de 31 de Julho (lei de defesa do consumidor), bem como outra legislação conexa.  

4.3.3 Consentimento do participante, nos casos em que ARIAS o solicite expressamente. 

4.4 Com quem partilhamos os dados pessoais? 

Com a finalidade de cumprir os objectivos mencionados no ponto 4.2.1, partilhamos os dados 
pessoais com prestadores de serviços subcontratados pela ARIAS e que estão sujeitos a acordos 
de confidencialidade, tais como agências de comunicação e marketing, ou instituições 
financeiras e apenas para efeitos de gestão do pagamento do reembolso. 

4.4.1 Informação adicional sobre comunicações de dados 

As comunicações de dados do ponto 4 são necessárias para poder desenvolver a presente 
campanha promocional através de parceiros especializados (publicidade, marketing ou 
comunicação).  

4.4.2 Transferências internacionais de dados 



ARIAS informa que, para a gestão, desenvolvimento e manutenção desta presente campanha 
promocional, não serão efectuadas transferências internacionais de dados dos participantes 
para fora do Espaço Económico Europeu. 

4.5 Por quanto tempo vamos manter os dados pessoais? 

Os dados serão conservados durante o período temporal em que decorrerá a presente 
campanha promocional  (ver ponto 2. ÂMBITO TEMPORAL) Especificamente, os dados serão 
conservados durante o tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual foram recolhidos 
e para determinar as eventuais responsabilidades que possam decorrer desta finalidade e do 
tratamento dos dados, em conformidade com a legislação supra indicada, para além dos 
períodos estabelecidos nas normas conservação documental aplicáveis. O período máximo de 
conservação dos dados, uma vez terminada a campanha promocional, será de 3 meses. 

4.6 Quais são os seus direitos e como os pode exercer? 

Em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados, pode exercer os seus 
direitos de protecção de dados (acesso, rectificação, oposição, eliminação, limitação, 
portabilidade e não estar sujeito a decisões individuais automatizadas) por correio electrónico 
em lopd@mantequeriasarias.com. Poderá ser exigida documentação comprovativa da 
identidade do requerente (cópia do Cartão do cidadão ou equivalente). O prazo de resposta é de 
30 dias, no máximo, a contar da recepção, e pode ser prorrogado por um máximo de 2 meses 
sempre que necessário. 

De todo o modo, alertamos que a revogação do consentimento para o tratamento de dados  no 
âmbito da presente campanha promocional para os fins nela previstos, durante o seu decurso, 
poderá conduzir à impossibilidade de continuar a participar na mesma. 

A Organizadora compromete-se a tratar, em todos os momentos, os seus dados pessoais 
recolhidos dentro da mais estrita confidencialidade e de acordo exclusivamente com os fins 
previstos nesta cláusula, bem como diligenciará pela adopção das medidas técnicas e 
organizacionais necessárias a garantir a segurança dos dados recolhidos e evitar a sua 
modificação, perda, acesso ou tratamento não autorizados, tendo em conta o estado da 
tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão expostos, tudo em 
conformidade com as disposições do Regulamento Europeu 2016/679 de 27 de abril (RGPD). 

4.6.1. Direito de reclamar ou exercer direitos 

• Exercício de direitos: lopd@mantequeriasarias.com 

• Reclamação junto da CNPD (Comissão Nacional de Protecção de Dados), através do seu 
website ou, directamente, na sua sede 

4.7. Decisões ou perfis automatizados 

Para a gestão, desenvolvimento e manutenção da presente campanha não é efectuado o perfil 
dos participantes, nem serão tomadas,em qualquer caso, decisões automatizadas com base nas 
suas características 4.8  Menores podem registar-se? 

A participação na Promoção é limitada aos consumidores finais da  ARIAS com mais de 18 anos 
de idade. 

5. RESERVAS E LIMITAÇÕES  



A Organizadora declina qualquer responsabilidade decorrente de mau funcionamento das redes 
de comunicação electrónica que impeçam o normal desenvolvimento da promoção por razões 
fora do seu controlo e especialmente por actos externos de má-fé. Também se declina 
igualmente qualquer responsabilidade por problemas de transmissão ou perda de dados que 
não lhes sejam imputáveis.  

Qualquer utilização abusiva ou fraudulenta do website pelos utilizadores conduzirá à 
consequente desqualificação do respectivo participante na presente campanha promocional. A 
Organizadora declina qualquer responsabilidade caso a  utilização indevida do website (com ou 
sem intenção fraudulenta) causar o seu mau funcionamento e poderá cancelar a promoção. 

Entende-se, a título de exemplo mas sem limitar, que ocorrem abusos ou fraudes quando um 
participante se regista utilizando uma identidade ou identidades falsas de terceiros, sem o seu 
consentimento.  

A Organizadora não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano, atraso ou 
qualquer outra circunstância imputável a terceiros que possa afectar a participação de algum 
consumidor nesta promoção.  

A Organizadora declina qualquer responsabilidade no caso de qualquer erro nos dados 
fornecidos pelos próprios participantes que impeça a sua identificação e a entrega do reembolso.  

O Organizador reserva-se o direito de fazer alterações com vista a assegurar as finalidades da 
presente campanha promocional, em caso de justa causa ou de força maior que impeça a sua 
realização da forma estabelecida nestes termos e condições.  

A Organizadora reserva-se o direito de fazer modificações ou acrescentar sucessivos anexos 
sobre o regulamento e reembolsos da presente Campanha Promocional, desde que estes sejam 
justificados ou não prejudiquem os participantes, sendo-lhes devidamente comunicados.  

No caso da presente promoção não poder ser realizada, quer devido a fraude, erros técnicos, ou 
qualquer outro motivo fora do controlo da Organizadora e que afecte o desenvolvimento normal 
da camapanha, o Organizador reserva-se o direito de a cancelar, modificar ou suspender, sem 
que os participantes possam exigir qualquer responsabilidade à Organizadora. 

6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CONSULTA DO REGULAMENTO 

A presente promoção é regida pela legislação portuguesa em vigor.  

O presente regulamento poderá ser consultado em www.hautefromagerie.pt, tendo sido 
igualmente alvo de autenticação, encontrando-se tal acto registado e disponível para consulta 
emem http://oa.pt/atos, usando o código 39028465-258169. 

7. ACEITAÇÃO DAS REGRAS.  

A participação na promoção implica o conhecimento e a plena aceitação destas regras e a 
submissão expressa às decisões interpretativas tomadas pela Organizadora.  

 

 

http://oa.pt/atos,

