
 
REGULAMENTO CARRINHO PARA COMPRAS 2021 

 

PRIMEIRA - EMPRESA ORGANIZADORA 

COVIRAN SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, SUCURSAL EM PORTUGAL 

(doravante COVIRAN PORTUGAL), Pessoa Coletiva n.º 980435161, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Chaves com o nº 980435161 com sede na Rua 

República da Coreia, 34, 2714-526 SINTRA. 

 

SEGUNDA - OBJECTO 

Constitui objecto do presente Regulamento a ação no âmbito da qual a COVIRAN 

PORTUGAL pretende entregar 1000 carrinhos de transporte de compras aos clientes 

que adquiram Produtos Elegíveis num dos supermercados aderentes da rede “Coviran” 

situados em Portugal, no valor mínimo de € 150,00 (cento e cinquenta euros), durante 

o período de tempo em que vigora esta ação, nos termos e condições fixados neste 

regulamento. 

 

TERCEIRA - PARTICIPANTES 

1 - Podem participar nesta ação todos os indivíduos maiores de 18 anos de idade, 

residentes no território português, que efectuem compras de produtos num dos 

estabelecimentos COVIRAN aderentes a esta ação, situados em Portugal Continental, 

entre os dias 31 de Agosto de 2021 (inclusive) e 26 de Setembro de 2021 (inclusive), 

cujo valor total de compras durante esse período atinja o valor mínimo de €150,00, de 

acordo com as condições melhor estipuladas no ponto Sexto. 

2 - Não serão admitidas nesta ação as eventuais aquisições realizadas por sócios, 

administradores ou empregados da COVIRAN e dos seus sócios. 

 

QUARTA - INÍCIO E TERMO DA AÇÃO 

Esta ação tem início em 31 de Agosto de 2021 (inclusive) e término a 26 de Setembro 

de 2021 (inclusive). 

 

 

 

QUINTA - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

1 - Os primeiros 1000 Clientes que, durante o prazo em que vigora esta ação, realizem 

compras que atinjam o valor mínimo de € 150,00 num dos estabelecimentos COVIRAN 

aderentes, receberão um carrinho de transporte de compras. 

2 – Para o efeito da ação, o cliente tem que ao longo do período da campanha efectuar 

as suas compras sempre no mesmo estabelecimento COVIRAN, podendo as mesmas 



ser feitas em momentos distintos, contando que o montante total das compras feitas em 

determinado estabelecimento COVIRAN, perfaça o valor de € 150,00. 

3 - Todos os clientes que, durante o período da ação realizem compras de produtos 

elegíveis, conforme descritos no ponto Sétimo, num dos estabelecimentos COVIRAN 

aderentes, no valor mínimo de 8,00€ (oito euros), receberão um cartão de participação, 

essencial par ase tornar elegível para receber o prémio. No ato da primeira compra o 

participante recebe o seu primeiro carimbo no referido cartão de participação. Durante 

as quatro semanas da ação, os clientes podem conseguir os seus carimbos da seguinte 

forma: 

- por compras superiores a € 08 recebe um carimbo; 

- por compras superiores a € 16 recebe dois carimbos; 

- por compras superiores a € 24 recebe três carimbos 

- por compras superiores a € 32 recebe quatro carimbos. 

- por compras superiores a € 40 completará os cinco carimbos semanais. 

4 - A distribuição dos carimbos será a seguinte: 

- semana 1: 4 carimbos 

- semana 2: 5 carimbos 

- semana 3: 5 carimbos 

- semana 4: 5 carimbos 

5 - Para o efeito da ação, o cliente deve guardar as facturas / tickets que comprovem a 

aquisição desse valor mínimo de compras de produtos durante o período da ação, bem 

como os respetivos cartões carimbados, que comprovem o volume de compras feito em 

cada semana, e apresentá-los no estabelecimento COVIRAN onde efetuou as compras, 

por forma a que possa ser verificado se foi um dos primeiros 1000 (mil) clientes a atingir 

o referido valor, para que lhe seja entregue o prémio 

4 - As facturas / tickets indicarão obrigatoriamente o número de identificação fiscal ou o 

nome do cliente. 

7 - Cada cliente apenas pode receber um máximo de quatro carimbos na primeira 

semana da ação, e um máximo de cinco carimbos nas restantes semanas. 

8 - Os 1000 primeiros clientes que entreguem numa das lojas aderentes o seu cartão 

devidamente preenchido com 19 carimbos, receberão o prémio, que será entregue na 

loja onde o cliente efetuou as suas compras, caso cumpra com todos os requisitos de 

elegibilidade, inclusivamente os relativos à conservação dos talões. 

9 – O prémio é entregue por ordem de chegada. 

 

 

SEXTA – COMPRAS DE PRODUTOS ELEGÍVEIS 

1 – São consideradas compras de produtos elegíveis, nos termos deste Regulamento, 

as compras de todos os produtos à venda nos estabelecimentos da rede 

“SUPERMERCADOS COVIRAN” aderentes, com expressa exclusão das compras de 

produtos de talho, peixaria, tabaco, gás, vasilhame, imprensa e jogos Santa Casa. 

 

SÉTIMA - PRÉMIO 

1 - No âmbito do presente passatempo, serão atribuídos 1000 (mil) carrinhos de 

compras aos clientes que cumpram as condições expostas no ponto Sexto. 

2 - Para recolher o prémio que ganhou o direito de receber, por força de ter realizado 

um valor mínimo de € 150,00 de compras de produtos durante o período desta ação, e 

apresentado o cartão carimbado e respetivos talões de compra nos termos 

estabelecidos neste regulamento, o Cliente deverá dirigir-se ao estabelecimento 

“Supermercados Coviran” onde realizou a compra no período da ação, até ao dia 15 de 



Outubro de 2021. Será entregue por parte da loja uma declaração que confere ao cliente 

o direito  prémio, que se lhe será entregue mediante levantamento junto da loja onde o 

Cliente realizou as suas compras, até ao dia 15 de Outubro. 

3 - O prémio será entregue ao cliente perante prévia apresentação de documento que 

comprove a identidade do cliente, das faturas comprovativas das compras realizadas 

durante o período desta ação comercial e do cartão com os carimbos.  

4 – Os prémios entregues cliente são pessoais e intransmissíveis, e não poderão ser 

trocados por outros a seu pedido, nem redimíveis em dinheiro ou cheque bancário, ou 

objeto de qualquer alteração ou compensação a pedido do vencedor, salvo o caso em 

que o mesmo possa apresentar defeito.  

5 – A reclamação contra qualquer defeito do prémio deve ser apresentada de imediato, 

no acto da entrega, não sendo aceites quaisquer reclamações após a saída do carrinho 

das instalações do estabelecimento Coviran onde é entregue.  

6 - Apenas serão entregues carrinhos aos clientes entre os dias 26 de Setembro e 15 

de Outubro de 2021; se, por alguma circunstância, algum cliente comparecer num 

estabelecimento COVIRAN para recolher o carrinho após o dia 15 de Outubro de 2021, 

já não terá direito a receber o mesmo. 

7 – Os carrinhos que são objeto desta ação não poderão ser trocados por quaisquer 

outros bens, ainda que de valor idêntico, nem por dinheiro ou crédito para compras em 

estabelecimentos COVIRAN.  

8 - No momento da entrega do carrinho, o cliente deverá assinar uma declaração 

comprovativa da recepção do mesmo, a declaração de premiado.  

 

OITAVA - PUBLICIDADE DA IDENTIDADE DOS CLIENTES 

Os clientes premiados  o carrinho consentem de forma expressa que, com a participação 

nesta ação, se possam fotografar no momento da entrega do carrinho e que essas 

imagens possam ser publicadas e utilizadas posteriormente por parte da COVIRAN, 

S.C.A., SUCURSAL EM PORTUGAL com fins exclusivamente publicitários nos meios 

de comunicação internos da COVIRAN, tanto locais como nacionais, como forma de 

anunciar os vencedores da ação 

 

NONA - PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O tratamento dos dados pessoais dos clientes vencedores da presenta ação é realizado 

nos termos expostos neste Regulamento.  

 

A empresa responsável pelo tratamento dos dados do cliente vencedor é a COVIRAN, 

S.C.A., SUCURSAL EM PORTUGAL.  

 

Os dados pessoais recolhidos no âmbito deste passatempo são todos aqueles 

necessários para a execução da participação nos termos do Sexto ponto, e ainda 

aqueles que forem facultados nos termos do Oitavo ponto. No fundo, os dados que 

iremos recolher são:  

• Nome; 

• NIF; 

• Documento comprovativo de idade (do qual devem ser ocultados os demais dados 

pessoais que aí possam constar) 

• Documento comprovativo de residência em território português (do qual devem ser 

ocultados os demais dados pessoais que aí possam constar) 

• Imagem. 

 



Os dados pessoais recolhidos serão tratados com as seguintes finalidades: 

(i) Gerir a sua participação na presente ação e, no caso dos vencedores 

(ii) verificar que estes cumprem com os requisitos necessários para poder 

participar no mesmo; 

(iii) Proporcionar ao interessado a informação necessária para a sua 

participação; 

(iv) Assegurar a inexistência de ações fraudulentas ou contrárias ao 

Regulamento; 

(v) Verificar que o prémio foi obtido de forma lícita e que a sua participação se 

ajusta ao presente Regulamento; 

(vi) Atribuição do prémio.  

(vii) Anunciar ou divulgar os clientes vencedores em suportes publicitários da 

COVIRAN PORTUGAL; 

(viii) Para fins de publicidade e marketing, envio de publicidade sobre as 

atividades, produtos, serviços, ofertas, campanhas promocionais ou 

promoções especiais que se possam desenvolver, tanto no presente como 

no futuro, pela COVIRAN PORTUGAL 

 

O tratamento dos dados pessoais para as finalidades indicadas de (i) a (vi) é realizado 

com base na necessidade de execução desta ação, o que envolve também o 

cumprimento das obrigações legais associadas à mesma. A participação no presente 

passatempo é voluntária, sendo que o não fornecimento destes dados pessoais irá 

inviabilizar a participação no mesmo. 

 

 

Quanto à divulgação dos clientes vencedores em suportes publicitários da COVIRAN 

PORTUGAL (finalidade (vii)), conforme referido no ponto Nono, esta será elaborada 

tendo como base o nosso interesse legítimo em publicitar os vencedores do concurso, 

por forma a que os participantes não vencedores possam saber que os prémios foram 

devidamente entregues  

 

Relativamente à finalidade (viii), a disponibilização dos dados pessoais, caso venha a 

ocorrer, é voluntária e a atribuição do prémio não depende do consentimento do 

tratamento dados para estas finalidades 

 

O consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem que tal, no entanto, 

torne ilegítimo o tratamento de dados pessoais realizado com base nesse 

consentimento até à data em que o mesmo seja retirado. A retirada do consentimento 

não tem qualquer consequência, com exceção do envio de publicidade sobre as 

atividades, produtos, serviços, ofertas, campanhas promocionais ou promoções 

especiais que possam desenvolver-se da COVIRAN PORTUGAL.  

 

Em conformidade com as políticas aplicáveis no que diz respeito à conservação dos 

dados e/ou à legislação em vigor, os dados dos participantes serão conservados pelo 

período de duração da ação e, para além disso, pelo período de tempo estritamente 

necessário para o cumprimento de quaisquer obrigações legais. 

 

Relativamente aos dados pessoais tratados para a finalidade (viii), estes serão 

conservados enquanto o titular dos dados não retirar o seu consentimento. 

 



Destinatários dos dados: A COVIRAN PORTUGAL poderá contratar terceiros para 

fornecer suporte de logística ou outro suporte administrativo (por exemplo, partes que 

fornecem serviços de marketing e publicidade). Essas partes podem ter acesso a dados 

pessoais na medida do que seja necessário para fornecer esses serviços. 

 

De acordo com a legislação de proteção de dados aplicável, poderá ter o direito de: (i) 

solicitar o acesso aos seus dados pessoais; (ii) solicitar a retificação dos seus dados 

pessoais; (iii) solicitar o apagamento dos seus dados pessoais; (iv) solicitar a limitação 

do tratamento dos seus dados pessoais; (v) solicitar a portabilidade dos dados; (vi) opor-

se ao tratamento dos seus dados pessoais. Note que os direitos acima mencionados 

podem ser limitados de acordo com a legislação de proteção de dados (nacional) 

aplicável.  

 

Também tem o direito de apresentar uma queixa junto da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, autoridade competente de supervisão da proteção de dados, 

através da morada Avenida D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651, Lisboa, Portugal, ou através 

do website https://www.cnpd.pt/.   

 

Para exercer os seus direitos relacionados com os seus dados pessoais, deverá 

contactar-nos para Rua República da Coreia, 34, 2714-526 SINTRA, ou para o seguinte 

e-mail atencionalcliente@coviran.es.  

 

Encarregado de Proteção de Dados da COVIRAN PORTUGAL: 

a. Nome: SANDRA HIDALGO  

b. Morada: CTRA. NAC. 432, KM. 431 | 18230 ATARFE GRANADA 

c. Correio eletrónico: SHIDALGO@COVIRAN.ES  

 

 

 

Também tem o direito de apresentar uma queixa junto da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, autoridade competente de supervisão da proteção de dados, 

através da morada Avenida D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651, Lisboa, Portugal, ou através 

do website https://www.cnpd.pt/.   

 

Para tal, deverá enviar-nos cópia frente e verso do cartão de cidadão ou de outro 

documento de identificação. A cópia do cartão do cidadão ou de outro documento de 

identificação destina-se, neste caso, apenas a comprovar a identidade do requerente do 

acesso, retificação, cancelamento e oposição, será tratada exclusivamente para essa 

finalidade e eliminada logo que deixe de ser necessária para esse fim. 

 

 

DÉCIMA - LEI E FORO APLICÁVEL 

1 - A execução desta ação comercial rege-se pela lei portuguesa.  

2 - Os participantes da ação renunciam expressamente a qualquer outro foro, e 

submetem-se aos tribunais de domicílio dos estabelecimentos “Supermercados 

Coviran”, para todos os litígios resultantes da realização do presente concurso.   

 

DÉCIMA- PRIMEIRA - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

mailto:atencionalcliente@coviran.es


Os participantes que quiserem solicitar informação sobre esta ação poderão esclarecer 

as suas dúvidas pelo telefone 210994081 do Departamento de Atenção ao Cliente da 

COVIRAN, S.C.A., SUCURSAL EM PORTUGAL ou através da página de internet 

www.coviran.pt. 

 

DÉCIMA-SEGUNDA - ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

A participação nesta ação comercial implica, por si mesma, a aceitação do presente 

regulamento, incluindo a aplicação das normas fiscais, que puderem resultar da sua 

aplicação com carácter obrigatório. A aceitação do presente regulamento é dada através 

da recepção do carrinho que é objecto desta ação comercial e da assinatura da 

declaração de recepção do mesmo.   

 

DÉCIMA-TERCEIRA – ALTERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS E RESPONSABILIDADE 

Caso ocorram circunstâncias de força maior, a Coviran reserva o direito de alterar, 

suspender ou cancelar o presente concurso. 

 

Em caso algum a Coviran será responsável por quaisquer danos ou prejuízos 

resultantes da atribuição, aceitação, gozo, utilização, rejeição e/ou perda do prémio 

atribuído no âmbito do presente Concurso ou por quaisquer incidentes que ocorram 

após a atribuição do prémio ao Cliente. 

 

 

 

Sintra, 30 de Agosto de 2021 

 

 

http://www.coviran.pt/

