
Passatempo “Embaixadores Tribo22/23” 

Regulamento e Condições de Participação 

A Modelo Continente Hipermercados, S.A., com sede na Rua João Mendonça, n.º 505, 
Matosinhos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o NIPC 
502011475, doravante designada por “note!”, irá levar a cabo um passatempo online 
denominado “Embaixadores Tribo22/23” (doravante “passatempo”) o qual obedecerá às 
condições que a seguir se indicam.  

I. Introdução 

1. O presente regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao passatempo, 
através do qual a note!, nas suas páginas de 
Instagram (https://www.instagram.com/noteonline.pt/) e 
Facebook (https://www.facebook.com/noteonline.pt.), vai atribuir prémios, entre 
os quais, a possibilidade de os vencedores serem embaixadores  do programa 
de fidelização da note! “Tribo22/23” . 

2. O passatempo terá lugar entre o dia 08 de junho de 2022 e o dia 30 de junho de 
2022. 

II. Condições de Participação 

1. O passatempo destina-se a todas as pessoas singulares, com idade igual ou 

superior a 14 anos, residentes em Portugal, que gostem de material escolar, 

papelaria e artes relacionadas, e que usem esses materiais de forma criativa. A 

participação de menores implica o consentimento dos responsáveis parentais. 

2. Para que as participações sejam válidas, os participantes devem: 
a) seguir a página da note! no Facebook e no Instagram; 
b) tirar uma fotografia a materiais de papelaria, ou a um trabalho realizado por 
si (lettering, ilustração, pintura…), e  publicar no seu mural/feed, marcando a 
@noteonline.pt. A fotografia deverá ser acompanhada de uma descrição na 
publicação (caption do post) que explique porque quer ser embaixador Tribo 
note!. Na descrição da publicação (caption do post) deve ser incluído a 
hashtag #EmbaixadoresTRIBONote 

3. Cada participante é responsável pelos dados e elementos que venham a facultar 
no âmbito do passatempo, comprometendo-se a assegurar que não facultam 
fotografias, frases ou textos que coloquem em causa direitos de terceiros, 
nomeadamente, direitos de propriedade intelectual, não  sendo a note!  
responsável pelo conteúdo das participações. 

4. Não existe um número limite de participações por perfil. Contudo, apenas poderá 
ser atribuído ao participante um único prémio. 

5. Os Participantes autorizam a note! a proceder à reprodução, transmissão e 
divulgação da sua participação, por tempo indeterminado, para os fins e pelos 
meios que entenda por convenientes, não sendo por tal facto exigível pelos 
participantes qualquer retribuição e/ou compensação. 

6. A note! supra melhor identificada no preâmbulo, na qualidade de Responsável 

pelo Tratamento, em conformidade com o disposto no Regulamento n.º 

2016/679 de 27 de abril (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), tratará 

os dados pessoais dos Titulares dos Dados no âmbito do presente passatempo, 

nos termos da Informação sobre Tratamento de Dados Pessoais anexa a este 

regulamento, cuja leitura é de carácter obrigatório. 
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7. Ao submeter a sua participação, o participante assume que leu, compreendeu e 

aceitou todas as condições enunciadas no presente regulamento. 

III. Seleção e Comunicação dos Vencedores 

1. A note! irá selecionar as 5 (cinco) participações mais criativas e originais 
publicadas até às 23h59 do dia 30 de junho de 2022. 

2. A escolha dos vencedores é efetuada por um júri composto por elementos da 
note!. A decisão do júri é soberana e final, não admitindo recurso. 

3. Os vencedores serão contactados diretamente pela note!, até ao dia 08 de 
agosto através de mensagem. Após o contacto, no caso de o participante 
selecionado não responder no prazo de 48 horas (a contar a partir da hora do 
contacto da note!) a note escolherá um vencedor suplente. Este processo poderá 
repetir-se até que todos os prémios objeto do passatempo sejam efetivamente 
aceites. 

4. Após o contacto os vencedores devem enviar uma mensagem privada com os 
seus dados pessoais e de contacto, para agendar a entrega do prémio. 

IV. Prémio 

1. As 5 (cinco) participações vencedoras ganham:  

• Um kit Tribo com produtos das marcas aderentes à Tribo: Oxford, 
NewPen, Faber-Castell e Staedtler); 

• Um Crédito no valor de 20€, para utilizar nas lojas note! em compras de 
produtos das marcas aderentes à Tribo (Oxford, NewPen, Faber-Castell 
e Staedtler), de 2 em 2 meses até 30 de junho de 2023 (setembro, 
novembro, janeiro, março e maio; 

• Acesso em 1ª mão a novidades e a novos lançamentos das marcas 
aderentes à Tribo;  

• A possibilidade de ser embaixador do programa de fidelização da note! 
“Tribo22/23” nos termos do número seguinte. 

2. Não existe a possibilidade de escolha/troca do prémio, nem a atribuição do 
mesmo em valor monetário. 

V. Embaixadores Tribo22/23 

1. Os embaixadores do programa de fidelização da note! “Tribo22/23” 
comprometem-se a partilhar/publicar conteúdos, relacionados com o programa, 
a título gratuito nas suas redes sociais, até ao término da edição Tribo 22/23 (30 
de junho de 2023): 
• Um conteúdo uma vez por mês até ao término da edição Tribo 22/23 (30 junho 

2023) e à partilha dos mesmos no seu perfil, tagando a note e usando o 
hashtag #EmbaixadoresTRIBONote 

• Os conteúdos apresentados devem utilizar produtos das marcas aderentes da 
Tribo (Faber castell, Newpen, Staedtler e Oxford) 

• Os embaixadores Tribo ficam obrigados a promover no seu perfil a edição da 
Tribo 22/23 que estará em vigor de 15 de agosto de 2022 a 30 de junho de 
2023. Terão que garantir pelo menos 5 posts de promoção à Tribo em datas a 
articular com a note. 

 

 



  

2. A partilha dos conteúdos pressupõe a identificação da note! através do uso  da 

hashtag “#EmbaixadoresTRIBONote”. 

VI.  Considerações finais 

1. A publicidade afeta ao passatempo será processada pelos meios que a note! 
entenda por convenientes, obrigando-se esta última a expor claramente todas 
as condições respeitantes ao mesmo. Contudo, tal facto não dispensa a consulta 
e prévia leitura do presente regulamento por todos os participantes. 

2. A note! não poderá ser responsabilizada por quaisquer atos ilícitos que venham 
a ser desenvolvidos pelos participantes, quaisquer outros intervenientes ou 
terceiros, quer durante a realização do passatempo, quer após o seu termo. 

3. Toda e qualquer atividade, ainda que de forma tentada, que vise obter vantagem 
através de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo do passatempo e/ou 
que violem o disposto no presente regulamento serão consideradas ilegais, 
reservando-se a note! no direito de não considerar as correspondentes 
participações, podendo ainda ser acionados todos os mecanismos legais que se 
considerem por necessários. 

4. A note! reserva-se no direito de, a qualquer momento, alterar, encurtar, atrasar, 
prolongar ou terminar o passatempo , no caso de ocorrer alguma atividade ilegal 
ou fraudulenta, ou algum facto externo fora do controlo da organização e que 
afete o bom funcionamento do passatempo, casos que os participantes não terão 
direito a qualquer tipo de compensação. 

5. Na eventualidade de se verificarem casos omissos no presente regulamento, 
esses serão resolvidos pela note!, sendo que das suas decisões não caberá 
recurso.  

 

Matosinhos, 14 de junho de 2022. 

Pela Modelo Continente Hipermercados, S.A. 

  



Anexo 

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Passatempo “Embaixadores Tribo22/23” 

 

A entidade Responsável pelo Tratamento dos seus Dados Pessoais a Modelo 

Continente Hipermercados, S.A. (“note!”), com sede na Rua João Mendonça, n.º 

505, 4464-503 – Senhora da Hora, matriculada na Conservatória do Registo 

Predial/Comercial do Porto, sob o NIPC 502 011 475. 

Com o seu consentimento, os seus dados pessoais – nome, username, dados de 

contacto, conteúdo da publicação, imagem e voz - serão tratados apenas para efeitos 

de participação no Passatempo “Embaixadores Tribo22/23”. Estes dados serão 

captados e partilhados nas redes sociais da note! (ex.: Facebook, Instagram e Youtube), 

pelo período de 1 (um) mês, não obstante a sua posterior conservação para efeitos de 

arquivo.  

Os seus dados pessoais poderão ser transmitidos a empresas parceiras 

(Subcontratantes) cuja participação se revele indispensável para assegurar o regular 

funcionamento deste Passatempo, sendo certo que, sempre que estas empresas 

procedam ao tratamento dos seus dados pessoais em nosso nome e por nossa conta, 

garantiremos o mesmo nível de segurança e privacidade no referido tratamento. A MCH 

poderá ter de transmitir alguns dos seus dados pessoais às Autoridades Competentes, 

por imposição legal e/ou judicial. 

Enquanto titular de dados pessoais, poderá, a todo e qualquer momento, exercer os 

seus direitos em matéria de proteção de dados – direito de acesso, direito de 

retificação, direito de apagamento, direito de limitação, direito de portabilidade e 

direito de oposição – através do seguinte endereço de e-mail: 

dadospessoais@sonaemc.com   

No que respeita à possibilidade de revogar o consentimento prestado, cumpre advertir 

que tal não invalida o tratamento de dados pessoais realizado até então. 

Procederemos à análise cuidada dos seus pedidos, avaliando a sua legitimidade e 

pertinência, comprometendo-nos a dar resposta no prazo legal para o efeito.  

Caso necessite, poderá contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados 

Pessoais, através do seguinte endereço de e-mail: dpo@sonaemc.com  
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Se entender que não respeitámos os seus direitos, poderá apresentar reclamação junto 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD):  

Endereço:  Av. D. Carlos I, 134 – 1.º, 1200-651 – Lisboa 

Telefone: +351 213 928 400 

Fax: +351 213 976 832  

Endereço Eletrónico: geral@cnpd.pt 
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