
 
 

Regulamento e Condições de participação do Passatempo: 
“Amor e uma Caravana Lidl” 

 
LIDL & COMPANHIA, com sede em Rua Pé de Mouro 18, Linhó, 2714-510 Sintra, registada 
na Conservatória do Registo Comercial de Sintra, Concelho de Sintra sob o número único 
de matrícula e de pessoa coletiva 503 340 855, com o capital social de 498.800€, 
doravante designada apenas por “Lidl & Cia.”, irá promover entre 08 de a 18 de Julho de 
2021, um Passatempo denominado “Amor e uma Caravana Lidl”, que se rege pelos termos 
e condições que se seguem: 
 
1. Mecânica do Passatempo 

 
1.1. O Passatempo destina-se a todos os indivíduos maiores de 18 anos de idade e 

residentes em Portugal Continental que tenham carta de condução válida.  
 

1.2. No dia 08 de julho de 2021 será lançado um Passatempo denominado “Amor e 
uma Caravana Lidl” para celebrar a época veranil tendo como objetivo desafiar os 
clientes da Lidl a submeter fotografias suas ou a fazer um vídeo ou um reels 
criativo com um ou mais produtos da coleção “Lidl Fan Collection” da coleção 
atual ou anterior e partilhar este conteúdo no seu Instagram com o hashtag 
#AmorEumaCaravana.  

 
1.3. Por Lidl Fan Collection, entenda-se os seguintes produtos: Chinelos de Banho p/ 

Homem (359030), Chinelos de Banho p/ Sra. (359028), Ténis Lidl p/ Homem 
(359031), Ténis Lidl p/ Sra. (359032), Meias Desportivas p/ Sra. 2 un. (359076), T-
Shirt Lidl p/ Sra. (359019), T-Shirt Lidl p/ Homem (359021), Saco Dobrável Lidl 
(367967), Bola de Praia Lidl (367980), Chinelos Lidl p/ Homem (368547), Chinelos 
Lidl p/ Sra. (368546), Ténis Lidl p/ Homem (358312), Ténis Lidl p/ Sra. (358315), T-
Shirt Lidl p/ Sra. (368497) e Toalha de Praia Lidl 85x170 CM (368488); 

 
1.4. Os participantes devem seguir o perfil de Instagram @lidlportugal e ter o seu 

perfil público entre 8 e 20 de julho. 
 

1.5. Cada participante pode participar as vezes que quiser, desde que sempre com 
conteúdos diferentes e originais, criados pelo próprio; 

 
1.6. Este Passatempo não é afiliado, patrocinado ou organizado pelo Facebook. O 

destinatário das informações fornecidas pelo participante não é o Facebook, mas 
sim a Lidl & Cia. como operador da página de Instagram Lidl Portugal. As 
informações e dados fornecidos serão usados exclusivamente para fins de 
passatempo, sendo excluída qualquer responsabilidade e associação entre o 
Facebook e este Passatempo. 
 

1.7. Todas as participações submetidas no prazo de validade do Passatempo serão 
avaliadas, salvo as que incluírem conteúdos obscenos ou desapropriados, sendo 
estas imediatamente eliminadas. Todas as participações com produtos Lidl Fan 
Collection publicadas anteriormente à data de 8 de julho de 2021 ou posteriores a 
18 de julho de 2021 não serão consideradas. 

 

 
 

 



1.8. Cada participante terá, obrigatoriamente, de ter uma carta de condução válida há 
pelo menos 2 (dois) anos. Não tendo uma carta de condução válida há pelo menos 
2 (dois) anos, deverá indicar um condutor que preencha estes requisitos. A falta de 
carta de condução ou indicação de condutor que não preencha estes requisitos, 
será um critério  de eliminação.  
 

1.9. Validade do Passatempo: Das 00:00:00 horas de 8 de julho de 2021 às 23:59:59 
horas de 18 de julho de 2021. 
 

1.10. A participação no Passatempo, implica a aceitação integral deste regulamento. 
 

2. Prémio 
 

2.1. A Lidl & Cia irá atribuir às 8 (oito) melhores participações, o seguinte prémio: 1 (uma) 
semana de férias numa Autocaravana para 4 (quatro) pessoas (1 (um) vencedor + 3 
(três) acompanhantes), incluindo: 

• 1 (um) Cartão presente com o plafond de 700 euros para compras nas Lojas 
Lidl, válido em todas as lojas Lidl de Norte a Sul de Portugal Continental, 
podendo ser utilizado entre os dias 31 de julho e 31 de dezembro de 2021; 

• 1 (um) Cartão combustível com o plafond de 350€, valido apenas em Lojas 
Repsol de Norte a Sul de Portugal, com utilização permitida apenas no 
veículo e matrícula atribuídos para usufruo do prémio; 

• Utilização de Via Verde para a Autocaravana, válida apenas em território 
nacional, durante os dias de usufruo do prémio 

• 1 (um) Welcome Kit Caravanista, composto por produtos Lidl para Camping 
e Praia e outros das suas marcas exclusivas; 

No caso de algum participante não poder usufruir do prémio, a Lidl & Cia reserva-
se o direito de atribuir o prémio a um participante suplente. Para isso, irá 
selecionar 2 participantes suplentes, selecionados através dos mesmos critérios 
conforme melhor descrito infra, no ponto 3.2 do presente Regulamento.  

 
2.2. O prémio será usufruído semanalmente da seguinte forma a partir de 31 de julho 

de 2021: 

• Vencedor A - 31 de julho a 6 de agosto 

• Vencedor B - 31 de julho a 6 de agosto 

• Vencedor C - 7 a 13 de agosto 

• Vencedor D - 7 a 13 de agosto 

• Vencedor E - 14 a 20 de agosto 

• Vencedor F- 14 a 20 de agosto 

• Vencedor G - 21 a 27 de agosto 

• Vencedor H - 21 a 27 de agosto 

 
Por ordem do ranking de classificação dos vencedores, estes escolherão as datas 
de partida, não sendo possível alterar as datas definidas. 

 
Caso algum dos vencedores não tenha disponibilidade para usufruir o prémio na 
data definida, serão contactados os vencedores suplentes pela ordem estipulada. 
 



Se mais participantes ou os suplentes não puderem usufruir do prémio nas datas 
estabelecidas, o prémio integral, ou seja, a Autocaravana, cartão Lidl, cartão 
Repsol e Via Verde, ficará sem efeito. 
 

2.3. Todas as partidas de Autocaravana serão feitas a partir de uma loja Lidl em Lisboa 
a definir pela organizadora do passatempo, acrescendo ao prémio a oferta de 
transporte para o local (exceto viagens aéreas), da cidade de origem do vencedor 
(e acompanhantes), bem como o regresso, sendo que serão apenas consideradas 
estas ajudas de custo em território nacional. 
 
 

3. Júri 
 

3.1. O Júri será constituído por elementos da BF Criatividade Lda., empresa responsável 
pela gestão do Passatempo, uma entidade externa à LIDL & Cia, que terá o dever 
de isenção e objetividade, avaliando as participações com base na sua criatividade 
e originalidade. 
 

3.2. O Júri escolherá por ordem de criatividade/originalidade um ranking de 10 (dez) 
participantes (8 (oito) vencedores e 2 (dois) suplentes), sendo o primeiro o mais 
criativo/original e os restantes pela ordem subsequente. 

 
3.3. O Júri fará a sua seleção de vencedores entre o dia 19 e 20 de julho. 

 
3.4. A decisão do júri designado para o presente Passatempo, é soberana e não será 

reapreciada por qualquer entidade não judicial, facto esse que se considera 
previamente esclarecido junto de todos os Participantes e aceite por estes. 
 

4. Vencedores 
 

4.1. Os vencedores serão anunciados na pagina inicial da ação 
(http://www.lidl.pt/amoreumacaravana) no dia 21 de Julho, sendo igualmente 
contactados por mensagem privada no Instagram no dia 21 Julho, tendo estes 48 
horas para responder – até 23 de Julho. 
 

4.2. As viagens serão “agendadas” com os vencedores de 24 a 28 de julho. 
 

4.3. Caso tenha sido um dos vencedores deste Passatempo, ser-lhe-ão solicitados os 
seguintes dados aquando do contacto via Instagram: Nome, Email, Contacto 
telefónico, N.º Cartão Cidadão/Bilhete de Identidade, Nº da Carta de Condução e 
validade da mesma. 
 

4.4. Caso seja contactado, conforme disposto no número anterior, poderá igualmente 
indicar os dados de um co-piloto, desde que este tenha igualmente carta de 
condução válida há pelo menos 2 (dois) anos e idade igual ou superior a 21 anos; 

 
4.5. O promotor do passatempo designará um “Coordenador do Passatempo” que fará 

a ponte com os participantes, estando disponível para esclarecimento de dúvidas, 
apresentação de propostas de roteiros e assistência remota, sempre que necessário 
entre as 08h00 e as 22h00, nas datas de usufruo do prémio. 
 

4.6. Após validação de todos os dados, o vencedor será contactado telefonicamente, 
sendo acertada a data e local de partida da Autocaravana. Bem como identificação 
da sua comitiva (mais 3 pessoas). 
 

http://www.lidl.pt/amoreumacaravana


4.7. Apenas os vencedores do presente Passatempo irão ser contactados por parte da 
Lidl & Cia. nos termos e para os efeitos do disposto número anterior.  
 

4.8. Na altura da recolha da Autocaravana e entrega dos cartões presente e de 
combustível, os participantes terão que assinar os seguintes documentos (que 
serão enviados previamente para leitura dos mesmos): declaração de entrega do 
prémio, declaração de consentimento de nome, imagem e citações, Termo de 
Responsabilidade pelo usufruto da Autocaravana, Formulário de consentimento do 
Titular de Dados, declaração com inventário de equipamento da Autocaravana e 
vistoria geral do estado de conservação da Autocaravana – incluindo a gravação 
de um vídeo. Estes documentos deverão ser devidamente preenchidos e assinados 
conforme BI/CC que deve estar presente no momento da entrega do prémio para 
que a veracidade dos dados fornecidos possa ser verificada pelo Coordenador do 
Passatempo. 
 

4.9. A BF Criatividade Lda., é a agência responsável pela gestão e acompanhamento do 
Passatempo, pelo que lhe cumpre, no âmbito de tais tarefas: validação das 
participações e atribuição dos prémios. Qualquer reclamação ou pedido de 
informação referente às participações do Passatempo, deverão ser dirigidos para: 
info@bigfish.pt.  
 
 
 

5. Atribuição dos prémios 
 

5.1. O cartão presente, com plafond de € 700, terá uma validade entre 31 julho e 31 
dezembro de 2021, podendo apenas ser utilizado nas lojas LIDL em Portugal 
Continental. 
 

5.2. O cartão de gasóleo será válido apenas em estações de serviço Repsol e exclusivo 
à Autocaravana que for disponibilizada no âmbito do presente passatempo. O 
cartão de gasóleo terá a validade correspondente à semana de viagem que seja 
atribuída a cada participante vencedor do passatempo. 
 

5.3. O vencedor do prémio, aquando do abastecimento deverá indicar 
obrigatoriamente os quilómetros da viatura, bem como a sua matrícula por forma a 
poder usufruir do cartão de gasóleo da Repsol.   
 

5.4. O vencedor do premio poderá ser o “condutor” ou poderá designar um “condutor” 
Oficial da Autocaravana que deve ter carta de Condução há mais de dois anos e ser 
maior de 21 anos. Este deverá ser sempre o condutor da Autocaravana. 

 
5.5. Cada vencedor poderá levar consigo em viagem até 3 ocupantes com idade igual 

ou superior a 18 anos. No caso de menores de idade, deverá ser apresentado um 
termo de responsabilidade assinado por um dos responsáveis tutelares do menor 
de idade. 
 

6. Direito ao prémio 
 

6.1. O direito ao prémio atribuído é pessoal e intransmissível, e em caso algum o 
participante premiado terá direito à troca do prémio pelo seu valor em dinheiro 
 

6.2. Cada participante só poderá ser premiado uma vez no decorrer do presente 
passatempo. 
 



6.3. Caso o contacto com o vencedor não seja possível após o envio de mensagem 
privada, via Instagram, pela Lidl & Cia. num prazo de 2 (dois) dias, o prémio será 
atribuído ao participante seguinte. Caso o vencedor não aceite expressa ou 
tacitamente o prémio, aplicar-se-á o mesmo. 
 

6.4. Não poderá existir qualquer reivindicação financeira ou de outro género por parte 
dos participantes no âmbito do Passatempo contra a Lidl & Cia. 
 

7. Exclusões 
 
Não serão admitidos ao Passatempo, sócios, administradores, empregados e respetivos 
cônjuges e familiares da entidade gestora do Passatempo, nomeadamente a BF 
Criatividade Lda., nomeada para o efeito pela entidade promotora, Lidl & Cia, nem tão 
pouco indivíduos com menos de 21 anos de idade ou empresas. 
 
8. Publicidade 

 
O Passatempo “Amor e uma Caravana Lidl” será publicitado no website 
http://www.lidl.pt/, nas Redes Sociais “Lidl Portugal”, nos folhetos, entre outros, bem 
como em todas as lojas Lidl. 
 
9. Aceitação das Condições do Passatempo 

 
9.1. A participação no presente Passatempo implica, por parte do participante, a 

aceitação, integral e sem reservas, das presentes Condições. 
 

9.2. Caso as participações não cumpram os requisitos mínimos de qualidade desejada, 
o Júri reserva-se o direito de não atribuir prémio, ou não atribuir a totalidade dos 
prémios. 
 

9.3. A Lidl & Cia reserva-se o direito de eliminar qualquer participante que esteja, de 
alguma forma, a violar o presente regulamento. 
 

9.4. Qualquer participante que atue de má-fé, ou utilizando recursos sobre os quais não 
tenha direitos será automaticamente excluído. 
 

9.5. Serão excluídos de participar neste Passatempo, sem aviso prévio, todos os 
participantes cujas participações sejam feitas com recurso a dados de registo 
falsos, imprecisos ou incompletos. Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para 
obter qualquer vantagem competitiva no decorrer deste Passatempo será 
considerada fraudulenta. Nestes casos, o participante perde o direito a todas as 
participações efetuadas, bem como ao prémio que, entretanto, possa ter 
conquistado. 
 

9.6. Serão ainda excluídas participações que através de meios ilegais (por exemplo 
ferramentas de hacker, vírus, troiano, etc.) ou que de outra forma manipulativa 
sejam beneficiados. Mesmo os que participem em nome de terceiro(s) (com ou sem 
o seu conhecimento) podem ser desclassificados do Passatempo. 
 

9.7. Em caso algum as entidades envolvidas serão responsáveis pelos danos ou 
prejuízos resultantes da atribuição, aceitação, gozo, utilização e/ou rejeição dos 
prémios atribuídos no âmbito do presente passatempo. 
 

http://www.lidl.pt/


9.8. Todas as dúvidas sobre a interpretação dos termos e condições e os casos omissos 
relativos a este Passatempo serão analisadas e decididas pela promotora do 
passatempo. 

 
10. Outras Condições e Considerações 

 
10.1. As participações realizadas serão consideradas dentro do período do Passatempo 

de acordo com o horário do servidor do Instagram, no fuso horário referente a 
Portugal Continental; 
 

10.2. No âmbito do Passatempo só serão consideradas válidas e aceites as participações 
que venham a ser apresentadas em plena conformidade com o disposto no 
presente Regulamento. 
 

10.3. A Lidl & Cia não se responsabiliza por participações não recebidas, não 
reconhecidas ou atrasadas, bem como não se responsabiliza pela impossibilidade 
de participação devido a falhas alheias à sua vontade, nomeadamente, falhas no 
servidor. 
 

10.4. A Lidl & Cia reserva-se no direito de, a todo o tempo, terminar, alterar, encurtar, 
atrasar ou prolongar o Passatempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 
fraudulenta ou algum fator externo fora do controlo da organização e que afete o 
bom funcionamento do mesmo, casos em que os Participantes não terão direito a 
qualquer tipo de compensação. 
 

10.5. O presente Regulamento pode ser alterado, a qualquer momento, por motivos de 
força maior ou relacionados com a evolução e logística do Passatempo, obrigando-
se a Lidl & Cia a proceder à divulgação das alterações em todos os locais onde 
aquele seja promovido. 

 
 

11. Responsabilidades 
 

11.1. Sendo este um Passatempo que prevê uma semana de férias numa Autocaravana, 
há um risco acrescido, quer em termos de segurança rodoviária, quer de danos 
próprios ou a terceiros.  

As Autocaravanas não têm as mesmas características, em termos de fragilidade e 
acondicionamento, que os demais veículos em circulação nas estradas 
Portuguesas. É preciso ter um nível de experiência e responsabilidade acrescida ao 
circular com um volume desta dimensão.  

Existem regras especificas de estacionamento, permanência e 
abastecimento/manutenção destas viaturas, que devem ser cumpridos. 

Antes da Acão, e aquando da divulgação de cada premiado, será dado um briefing 
sobre utilização dos equipamentos interiores, assim como a respetiva manutenção 
e circulação. 

 
11.2. Aquando da entrega das Autocaravanas, cada vencedor assinará um Termo de 

Responsabilidade, onde assumirá responsabilidade integral por quaisquer danos 
ou condutas menos próprias enquanto condutor ou usufrutuário da Autocaravana. 

 Uma vez que as Autocaravanas têm seguro contra terceiros, todos os danos que 
ultrapassem a cobertura deste seguro, serão imputados legalmente ao vencedor, 
ou do condutor nomeado por este, nos termos mais bem descritos no ponto 5.3.. 

 



11.3. Os vencedores devem respeitar os horários definidos para recolha e entrega das 
Autocaravanas: 

• Recolha: às 16h de sábado (horários e local a confirmar); 

• Entrega: 12h de sexta-feira (horários e local a confirmar). 

Caso os participantes não respeitem os horários, o Lidl & Cia reserva o direito da 
não atribuição do prémio ou da tomada de ação legal contra o participante, se esse 
atraso puser em causa o usufruto do premio por parte de outros participantes. 
 

11.4. O usufruto do passatempo terá de ocorrer obrigatoriamente em Portugal 
Continental, não sendo permitidas deslocações para o exterior de tal espaço. 
 

11.5. Ao aceitar o prémio, os vencedores comprometem-se a seguir rigorosamente a 
legislação aplicada à atividade do caravanismo em Portugal (Decreto-Lei n.º 102-
B/2020), respeitar a propriedade privada e o meio ambiente. Os vencedores 
deverão ser agir sempre de forma sustentável e responsável, dando exemplo de 
civismo na gestão de resíduos e utilização de recursos. 
 

11.6. O condutor deve ter carta de condução válido e com mais de 2 anos, e idade 
superior a 21 anos, ou indicar um condutor que preencha estes requisitos. 
 

11.7. O vencedor obriga-se a observar e respeitar a capacidade da Autocaravana (4 
pessoas), em viagem (com cinto de segurança) e em dormidas. 

 
11.8. Na devolução da Autocaravana, caso os interiores ou exteriores da Autocaravana 

se encontrem danificados, e/ou os documentos, ferramentas, acessórios ou 
qualquer item incluído na mesma não seja devolvido, ou em caso de acidente, 
sendo o cliente o culpado, o vencedor será responsabilizado legalmente, de acordo 
com Termo de Responsabilidade assinado na entrega da Autocaravana. 
 

11.9. A Autocaravana possui um seguro contra terceiros: responsabilidade civil, 
ocupantes, quebra de vidros (cabine) e Assistência em Viagem, a menos que outro 
seja especificado. 
 

11.10. O vencedor, ou o condutor por este designado, nos termos mais bem descritos no 
ponto 5.3 do presente Regulamento, conforme aplicável, será responsável por 
todas infrações e multas que ocorram durante o período do aluguer. 
 

11.11. O vencedor será responsável por todas as passagens em portagens e pórticos, caso 
não use o sistema de pagamento eletrónico Via Verde. 
 

11.12. O depósito de combustível é devolvido no mesmo estado em que foi entregue (ex.: 
depósito cheio na entrega, depósito cheio na devolução). 
 

11.13. A utilização das Autocaravanas é vedada a animais. 
 

11.14. O vencedor será responsável por todas as infrações rodoviárias que decorram no 
período de utilização da Autocaravana, assumindo essa responsabilidade no Termo 
que assinará aquando da entrega da Autocaravana. 

 
11.15. O vencedor deve seguir as seguintes regras de boa conduta: 

• A condução de uma Autocaravana deverá ser especialmente adequada e 
adaptada às características do veículo e às condições de circulação 
(estado da via e condições meteorológicas). 



• Deve dar-se particular atenção à distância ao veículo da frente e utilizar 
ativamente os piscas, para facilitar as ultrapassagens dos veículos que 
circulem na mesma faixa de rodagem. 

• A escolha de um espaço de estacionamento deverá ter sempre em conta: 

o O respeito pela preservação visual de monumentos, de igrejas, de 
espaços comerciais ou de outros espaços considerados nobres; 

o O respeito pela manutenção das distâncias mínimas necessárias à boa 
e fácil circulação de outros veículos e peões; 

o As necessidades previsíveis dos outros condutores, sobretudo quando 
está em causa a escolha de espaços muito desejados por todos, 
sobretudo para estacionamento por períodos mais prolongados 
(pernoita); 

o Nunca ocupar o espaço exterior à Autocaravana com qualquer elemento 
de campismo (toldo, mesa, cadeiras, fogareiros, etc.), a não ser nas 
circunstâncias em que tal é também legal e expressamente permitido, 
(parques de campismo, parques de merendas, zonas de lazer, etc.); 

o O respeito pelo tempo máximo de permanência permitido no local de 
estacionamento.  

• Na utilização da Autocaravana para pernoita no espaço público, deve ter-
se em conta se o espaço é permitido para pernoita, sendo que em caso de 
dúvida, deverão contactar as autoridades locais para esclarecimento: 

• Não utilizar equipamentos (gerador, televisão, rádio, etc.) em situações ou 
em horários das quais possa resultar incómodo para as populações ou para 
outros utilizadores do mesmo espaço; 

• Durante as operações de manutenção e reabastecimento da 
Autocaravana, há que ter em conta: 

• A descarga das águas utilizadas (águas cinzentas e negras) deve ser 
efetuada nos locais apropriados, tais como áreas de serviço dedicadas às 
Autocaravanas. 

• Na falta destas recorra a estações de serviço ou a instalações sanitárias 
públicas ou privadas; 

• Garantir a boa higiene final do espaço utilizado para a descarga; 

• Nunca utilizar as vulgares 'sarjetas', já que a maioria, não conduzindo a 
estações de tratamento, drena diretamente para as redes pluviais e para 
os cursos de água; 

• Os lixos domésticos devem ser colocados em sacos e depositados nos 
locais previstos para tal; sempre que possível faça a seleção do seu lixo. 

• Durante a circulação da Autocaravana todas as válvulas de descarga do 
veículo devem estar bem fechadas.  

11.16. O Participante desde já aceita que a Lidl & Cia. não se poderá responsabilizar 
pela avaria ou sinistro de uma das Autocaravanas que impossibilite a prossecução 
do presente Passatempo.   

12. Seguros 
 

12.1. Os participantes são responsáveis por eventuais sinistros e/ou acidentes que 
ocorram na criação, submissão e divulgação do conteúdo requerido no presente 
concurso. 

 



12.2. A Autocaravana cedida aos participantes premiados é dotada de um seguro contra 
terceiros, que inclui responsabilidade civil obrigatória de ocupantes, quebra 
isolada de vidros e assistência em viagem; 

 
12.3. Quaisquer outros danos provocados pelos participantes premiados, a título 

negligente ou doloso, serão responsabilidade dos mesmos e não são cobertos por 
qualquer apólice contratada pelos promotores deste concurso. 

 
13. Confidencialidade e Proteção de Dados 

 
13.1. A Lidl & Cia. garante a confidencialidade dos dados pessoais de todos os 

participantes. Os dados recebidos serão tratados de acordo com a legislação de 
proteção de dados em vigor. A disponibilização dos dados pessoais é essencial 
para que as participações possam ser consideradas no âmbito do presente 
Passatempo. Ao tratamento de dados indicado são aplicáveis as seguintes 
informações: 
 
Responsável pelo Tratamento:  
 
De acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante 
“RGPD”), informamos os participantes e vencedores que os dados pessoais 
fornecidos para participar neste passatempo serão tratados pelo Responsável 
pelo Tratamento: 
 
LIDL & COMPANHIA, com sede em Rua Pé de Mouro, número 18, Linhó, 2714-
510 Sintra, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra (doravante 
“LIDL”).  
 
Encarregado de Proteção de Dados da LIDL (doravante “EPD”): O e-mail de 
contacto do EPD da LIDL é protecaodados@lidl.pt. 
 
Finalidades para as quais a LIDL Portugal trata os seus dados pessoais:   
 
Os dados serão tratados para realizar todas as atividades necessárias para gerir a 
participação dos titulares dos dados no presente passatempo, o que inclui quando 
for necessário: 
 

• Enviar comunicações ligadas a este passatempo através dos dados de 
contacto facultados pelo interessado, entendendo-se por corretos os 
dados de identificação e contacto que o interessado tenha fornecido no 
momento de registo ou inscrição no passatempo. 

• Proporcionar ao titular dos dados a informação necessária para que a sua 
participação se ajuste ao Regulamento. 

• Verificar a inexistência de práticas fraudulentas ou contrárias ao 
Regulamento. 

• Cumprimento de obrigações legais inerentes ao passatempo. 

• Identificar os vencedores. 

• Verificar que o prémio foi obtido de forma lícita e que a sua participação 
se ajusta ao presente Regulamento. 

• Comunicar ao titular dos dados o prémio obtido. Serão dados como 
corretos os dados que o interessado tenha indicado ao registar-se no 
passatempo. 
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• Enviar aos titulares dos dados a declaração de entrega do prémio, 
declaração de consentimento de imagem, Termo de Responsabilidade 
pelo usufruto da Autocaravana, Formulário de consentimento do Titular 
de Dados, declaração com inventário de equipamento da Autocaravana e 
vistoria geral do estado de conservação da Autocaravana. 

• Atribuição do prémio. 

 
Fundamento jurídico para a LIDL tratar os seus dados pessoais 

 
O fundamento jurídico para o tratamento dos seus dados pessoais é o 
desenvolvimento e execução da relação promocional formalizada através da sua 
participação neste passatempo, bem como o cumprimento das obrigações legais 
que são aplicáveis à LIDL. 

 
Comunicação de dados a terceiros pela LIDL:  

 
• Os dados pessoais tratados pela LIDL para atingir as finalidades 

detalhadas anteriormente poderão ser comunicados aos seguintes 
destinatários: 

o BF Criatividade Lda., prestador de serviços responsável pela gestão do 
Passatempo, o qual apenas está autorizado a tratá-los para este efeito 
e de acordo com a presente cláusula.  

o Tribunais, associações de consumidores ou quaisquer outros terceiros 
a quem a LIDL se veja obrigada a comunicar as informações em caso de 
impugnação pelo interessado ou reclamação de qualquer espécie 
interposta pela LIDL ou pelo próprio interessado. 

 
 
 

Prazo de conservação de dados pela LIDL:  
 

A LIDL irá conservar os dados pessoais dos titulares dos dados enquanto o 
presente passatempo estiver em curso e, após esse tratamento, durante os 
períodos de conservação estabelecidos na legislação aplicável para o 
cumprimento das obrigações legais da LIDL.  
 
Após atingir a finalidade para a qual foram recolhidos, os dados pessoais serão 
eliminados no prazo máximo de 3 (três) meses após o término do Passatempo. 

 
Direitos dos Titulares dos Dados: 
 
Como titular dos dados, o participante terá o direito de solicitar informações a 
título gratuito sobre os dados pessoais armazenados, que lhe digam respeito, nos 
termos do art.15.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante 
RGPD). Encontrando-se reunidos os requisitos legais, o participante tem direito à 
retificação (art.16.º RGPD), direito ao apagamento (art.17.º RGPD), direito à 
limitação do tratamento (art.18.º RGPD) e à portabilidade (art.20.º RGPD) dos seus 
dados pessoais. 
 
Nos casos mencionados anteriormente e em caso de questões pendentes ou de 
reclamações, o participante poderá dirigir-se ao Responsável pela Proteção de 
Dados através do e-mail protecaodados@lidl.pt ou por carta para o endereço: 
LIDL & Cia., Rua Pé de Mouro n.º 18 Linhó, 2714-510 Sintra. 
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Os titulares dos dados também têm o direito de apresentar uma reclamação junto 
da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Av. D. Carlos I, 134, 1.º, 1200-651 
Lisboa (www.cnpd.pt) em particular, em relação ao exercício dos seus direitos. 

 
14. Autorização de divulgação de nome e imagem dos participantes premiados 

 
A Lidl & Cia., mediante declaração de consentimento disponibilizada para o efeito, irá 
divulgar o nome e imagem (formato fotografia e vídeo) dos participantes premiados, que 
aceitem receber o prémio, para quaisquer fins de informação e divulgação do presente 
Passatempo, através dos seguintes meios: website Lidl, e redes sociais (Facebook, 
Instagram e Youtube), sem que isso lhes dê direito a qualquer compensação seja a que 
título for. 
Igualmente, durante e após o usufruto do premio, o Lidl & Cia, com a autorização expressa 
dos participantes divulgará fotos/vídeo dos melhores momentos do passatempo nas suas 
redes sociais, sem que para tal exista compensação adicional. 
 
15. Disposições finais 

 
A Lidl & Cia. reserva-se o direito de alterar as presentes condições durante todo período 
do Passatempo. 

 
 
 
 
Linhó, 1 de julho de 2021 
 
 


