
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  
PROVA GRATIS PEDIGREE RANCHOS 

 
1. Organizador 

 
A MARS PORTUGAL, INC. – sucursal em Portugal,  com escritório no Edifício Torre Monsanto, Rua Afonso Praça, 
nº 30 – Piso 1-D, 1495-061 Algés, Portugal, registada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras e com o 
número de pessoa coletiva equiparada 980040574 (adiante “MARS PORTUGAL” ou “Promotora”), irá 
desenvolver, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, a Promoção “PROVA GRATIS PEDIGREE 
RANCHOS” que se rege pelas cláusulas do presente Regulamento (adiante a “Promoção”), a qual tem como 
objectivo incentivar o reconhecimento da marca e dos produtos promovidos infra (adiante os “Produtos 
Promocionais”): 
 
-  PEDIGREE RANCHOS SLICES VACA - 60G 
-  PEDIGREE RANCHOS STICKS FÍGADO DE FRANGO - 60G 
 
2. Território e Duração 

 
A Promoção é válida em todo o território português (Portugal Continental e Ilhas). 

 
A Promoção tem início no dia 1 de outubro de 2022, às 00h00 (hora de Portugal Continental) e termina no dia  
31 de dezembro de 2022, às 22h59 (hora de Portugal Continental) (adiante o "Período Promocional").  

 
Face ao limite de participações, conforme definido na cláusula 3.ª seguinte, caso seja atingido o número máximo 
de participações ao abrigo da presente Promoção, a MARS PORTUGAL dará por terminada a Promoção 
anunciando tal cessação nos seus canais públicos, e no respectivo sítio web dedicado à promoção.  

 
3. Participantes 

 
• Podem participar na  Promoção os consumidores finais, maiores de 18 anos, residentes em Portugal, que 

adquiram um Produto Promocional nos termos previstos neste regulamento, e que tenham aceite, sem 
reservas, o presente Regulamento e que cumpram com os requisitos estabelecidos no mesmo (adiante os 
“Participantes”). 
 

• A participação na presente Promoção encontra-se vedada aos sócios, administradores,  trabalhadores, e 
respectivos familiares, da MARS PORTUGAL, bem como aos sócios, administradores, trabalhadores, e 
respectivos familiares das agências de publicidade e marketing envolvidas na presente Promoção, dos 
postos de venda que comercializem os produtos abrangidos pela mesma, e de qualquer outra empresa ou 
agência envolvida na organização da presente Promoção. 
 
Cada participante pode ganhar um (1) desconto sobre um máximo de um (1) produto da Promoção.  
 
A presente Promoção é limitada a novecentas (900) participações 
 

 
4. Reembolso 
 
• Os Participantes que tenham adquirido um Produto Promocional, podem obter um reembolso do preço 

de compra marcado no talão de compra até um máximo de € 1,99 (um euro e noventa e nove cêntimos). 
 

• Haverá um total de novecentos (900) reembolsos durante toda a Promoção. 
 

• Os reembolsos são limitados a um por pessoa, por conta bancária, para um único Produto Promocional. 
 
 



5. Mecânica da participação 
 

• O Participante deverá comprar uma unidade de qualquer dos Productos Promocionais durante o Período 
Promocional; 
 

• Após a compra do Produto Promocional, o Participante deverá registar-se em 
www.pedigreeranchosgratis.pt e preencher todos os dados obrigatórios solicitados e fazer o upload de 
uma imagem do recibo de compra legível, contendo um dos Produtos Promovidos, devendo a data de 
compra estar dentro do Período Promocional. O Participante deverá guardar o recibo.  

 

• O Participante deve guardar o recibo de compra correspondente, uma vez que poderão ser solicitados pela 
MARS PORTUGAL ou pelas as empresa(s) colaboradora(s) na Promoção, caso em que o Participante deverá 
enviá-lo para a MARS PORTUGAL.  

 
6. Entrega do reembolso 

 
O reembolso será efectuado por transferência bancária, no mais breve espaço de tempo possível e num 
prazo máximo de vinte (20) dias, para o IBAN português fornecido pelo Participante nos seus dados de 
registo, desde que devidamente validado pelo MARS PORTUGAL.  
 
No caso de se atingir o número máximo de reembolsos promocionais, tal será comunicado através do 
website promocional (www.pedigreeranchosgratis.pt). 

 
7. Dados pessoais  
 
O tratamento de dados pessoais é obrigatório para participar na Promoção, e a participação implica 
necessariamente a aceitação expressa e inequívoca do presente regulamento em todas as suas secções e, em 
particular, nesta secção sobre protecção de dados, tratamento, finalidades, atribuições, pelo que salientamos a 
importância da sua leitura e compreensão. Para mais informações, consulte a nossa Política de Privacidade 
disponível em https://www.mars.com/privacy-policy-portuguese   
 
Esta seção destina-se a informar o Participante de que os seus dados pessoais serão tratados de acordo com o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral 
de Proteção de Dados, “RGPD”) e com toda a legislação aplicável relativa à proteção de dados pessoais bem 
como que lhe são fornecidas com transparência as informações sobre os seus direitos relativamente às regras 
sobre proteção de dados aos quais a MARS se encontra adstrita. 
 
• Responsável pelo tratamento: MARS PORTUGAL INC., sucursal em Portugal, com escritório em Edifício Torre 
de Monsanto –Rua Afonso Praça, nº30, Piso 1-D, 1495-061 Algés, com o capital afeto registado de 
€1.595.719,32, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras com o nº único de matrícula e de pessoa 
equiparada n.º 980040574, e-mail […]. 
 
Nesta Promoção a MARS PORTUGAL recorre a subcontratantes – em especial, a MARS MULTISALES SPAIN, S.L. 
– para o tratamento de dados pessoais dos participantes (necessários à gestão da presente Promoção). A MARS 
MULTISALES SPAIN, S.L. está sujeita, enquanto subcontratante, a todas as obrigações exigidas nos termos da 
legislação de proteção de dados. 
Em conformidade com o disposto no RGPD, o responsável pelo tratamento de dados pessoais dos Participantes 
necessários à gestão da presente Campanha Promocional e a entrega do reembolso é a MARS PORTUGAL INC., 
sucursal em Portugal 
 
Mais informações na web: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese  
 
• Dados pessoais que serão tratados: 
Os dados pessoais dos Participantes que serão tratados são: nome e apelido, , IBAN, Fe endereço de correio 
electrónico 

http://www.pedigreeranchosgratis.pt/
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A MARS PORTUGAL informa os Participantes que os dados solicitados são adequados, relevantes e os 
estritamente necessários para a realização das finalidades infra descritas. 
O Participante garante que todos os dados fornecidos no âmbito desta Campanha Promocional são verdadeiros, 
precisos, relevantes e que se encontram atualizados. 
Mais informações no sítio da internet https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese  
 
• Consentimento para a recolha e processamento dos dados pessoais: 
Os Participantes declaram que foram informados e que voluntariamente dão o seu consentimento claro e 
inequívoco ao fornecimento  de dados pessoais necessários para participar na presente Campanha Promocional 
que serão  incorporados numa base de dados temporária, pela qual a MARS PORTUGAL é responsável. 
A recusa dos Participantes em fornecerem os seus dados pessoais não pressupõe qualquer outra consequência 
negativa que não seja a impossibilidade de participar da presente Campanha Promocional. 
Os titulares de dados pessoais têm o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do 
consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente 
dado. 
Poderá consultar a nossa política de proteção de dados completa em: 
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese  
 
• Licitude do tratamento de dados pessoais. 
 O tratamento de dados pessoais ao abrigo da presente Promoção é realizado com base no consentimento 
expresso dos Participantes, com base nos interesses legítimos da MARS PORTUGAL (defesa em processo judicial 
ou similar ou perante uma autoridade) e para  cumprimento das obrigações da MARS PORTUGAL. 
Mais informações na sítio da internet: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese  
 
 • Finalidade 
A finalidade do tratamento dos dados pessoais dos Participantes é a gestão e execução da  presente Campanha 
Promocional e, quando aplicável, para proceder ao reembolso nos termos definidos no presente regulamento e 
gestão de reclamações. O tratamento dos dados pessoais dos Participantes é também realizado para a 
declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial ou perante uma autoridade, 
cumprimento do dever de cooperação com as autoridades e para o cumprimento de obrigações fiscais. 
Mais informações na web https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese  
 
• Destinatários 
A MARS PORTUGAL informa os Participantes que, para a prossecução das finalidades supra indicadas, os seus 
dados pessoais serão comunicados às seguintes categorias de destinatários: 
a) Agências de publicidade; 
b) Prestadores de serviços de comunicações; 
c) Prestadores de serviços de consultoria; 
d) Autoridades judiciais e administrativas, de supervisão ou regulatórias;  
e) Tribunais e centros de arbitragem ou similar;  
f) Prestadores de serviços de pagamentos; 
g) MARS MULTISALES SPAIN, S.L. 
Os dados pessoais dos Participantes não serão transferidos para um país terceiro ou uma organização 
internacional. Mais informações em: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese. 
 
• Período de conservação 
A MARS PORTUGAL conservará os dados pessoais durante 1 ano após realização do reembolso com a finalidade 
de exercício ou defesa de um direito num processo judicial ou similar, comprovação do cumprimento da 
obrigação reembolso e cooperação com as autoridades. Após este período, a MARS PORTUGAL destruirá os 
dados pessoais a que teve acesso no âmbito da presente Promoção. Mais informações em: 
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portugueseMais informações na web 
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese   
 
• Direitos do titular dos dados pessoais. 
O titular dos dados devidamente credenciado (por exemplo mediante cartão do cidadão) pode exercer os seus 
direitos de acesso, retificação, apagamento/esquecimento, portabilidade, limitação de tratamento, oposição ou 
a revogação do consentimento ou quaisquer outros direitos conferidos pela legislação aplicável, mediante o 
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envio de comunicação escrita  para o endereço de e-mail: privacy@effem.com ou, por carta, para a sede da 
MARS PORTUGAL  em  Edifício Torre de Monsanto –Rua Afonso Praça, nº30, Piso 1-D, 1495-061 Algés. 
O Participante é responsável pela veracidade dos dados, bem como por comunicar qualquer modificação dos 
mesmos. 
O titular dos dados poderá igualmente exercer o direito de reclamação sobre qualquer questão relacionada com 
a Proteção de Dados Pessoais, entrando em contacto com a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), 
a autoridade portuguesa competente em matéria de protecção de dados (www.cnpd.pt). 
Mais informações na web: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese  
 
• Envio de comunicações comerciais. 
Caso o Participante assim o deseje poderá dar o seu consentimento para receber comunicações comerciais da 
MARS, indicando expressamente essa pretensão quando solicitado pela MARS. 
Mais informações na web https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese 
 
IMPORTANTE: INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS DO GRUPO 
MARS. 
A presente informação sobre proteção de dados destina-se a, de forma transparente, esclarecer os Participantes 
sobre o tratamento dos seus dados pessoais no âmbito da presente Promoção. Para qualquer questão que não 
esteja prevista no presente Regulamento será aplicável a Política de Privacidade do Grupo MARS, que pode ser 
encontrada no seguinte endereço: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-portuguese.  
 
8. Reclamações e consultas  
 
Quaisquer questões ou reclamações relacionadas com Promoção deverão ser enviadas para o endereço 
eletrónico promociones@highco.es que estará disponível durante todo o Período Promocional e no mês após a 
sua conclusão.  
 
9. Exclusões e Limitações  
 
O único responsável pela organização da promoção é a Entidade Organizadora e os Participantes reconhecem 
que as empresas distribuidoras ou estabelecimentos onde são comercializados os Produtos Promocionais são 
totalmente alheios à realização da mesma, renunciando exigir qualquer tipo de responsabilidade dos mesmos 
em relação à execução da presente Promoção, salvo em caso de culpa grave ou dolo de tais estabelecimentos. 
 
A MARS PORTUGAL não é responsável por possíveis atrasos ou qualquer outra circunstância, devido a causas de 
força maior, que lhe não seja imputável e que possa afetar a Promoção. Do mesmo modo, em qualquer caso, a 
MARS PORTUGAL não será responsável pelos serviços que qualquer outra entidade com a qual colabora preste 
diretamente aos Participantes fora do âmbito da presente Promoção, excepto em caso de dolo ou culpa grave 
da MARS PORTUGAL.  
 
A MARS PORTUGAL reserva-se o direito de cancelar a participação dos Participantes que estejam a utilizar 
indevidamente a Promoção, a realizar atos fraudulentos ou a prejudicar outros Participantes. No caso da MARS 
PORTUGAL ou qualquer entidade com a qual MARS PORTUGAL colabore na realização da presente Promoção 
detetar qualquer anomalia ou suspeitar fundadamente que um Participante está a impedir o desenvolvimento 
normal da Promoção ou do presente regulamento ou a realizar qualquer ato fraudulento, a MARS PORTUGAL 
reserva-se o direito de automática e imediatamente cancelar a participação do Participante, bem como de todos 
os Participantes que beneficiaram direta ou indiretamente deste tipo de ações fraudulentas, sem prejuízo do 
exercício de todas as ações administrativas ou legais (civis ou criminais) que ao caso caibam. 
 
A Entidade Organizadora não é responsável, exceto em caso de dolo ou culpa grave, por incidentes e eventos 
de qualquer tipo que sejam causados por uma avaria no programa de computador, caso aconteça, devido a um 
acontecimento de força maior, causa justificada ou razoável (por exemplo, impossibilidade de registar um 
Participante, etc.). Também não são responsáveis por incidentes que tenham a sua origem em acontecimentos 
de força maior resultantes de causas tais como uma avaria na rede telefónica, informática, eletricidade, causada 
por agentes externos naturais (atmosféricos, meteorológicos, ou mau desempenho das empresas que prestam 
estes serviços). 
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A Empresa Organizadora também não se responsabiliza, exceto em caso de dolo ou culpa grave, pela 
impossibilidade de registo de um Participante devido a um erro na introdução dos seus dados pessoais ou de 
qualquer outro material, fotografía, etc, por si enviado para a MARS PORTUGAL, por exemplo quando introduza 
dados que sejam ininteligíveis, incompletos, erróneos ou falsos. 
 
Se for o caso, a Empresa Organizadora reserva-se o direito de não publicar e destruir diretamente qualquer 
mensagem, história, fotografia, vídeo ou material de qualquer tipo que, em sua opinião, constitua ou represente 
uma conduta, pensamento ou atividade ilegal, contrário à dignidade, respeito e direitos das pessoas, 
especialmente das mulheres, ou cuja divulgação possa infringir direitos de terceiros ou, em geral, entender que 
o tema retratado não é adequado para ser divulgado. Nenhuma correspondência será mantida em relação à 
inclusão, rejeição ou exclusão de histórias, mensagens, fotografias, vídeos, materiais ou comunicações. A 
Empresa Organizadora poderá retirar os dados, histórias, mensagens, fotografias, vídeos, imagens ou 
comunicações incluídos num website e/ou em qualquer outro meio de apoio à Empresa Organizadora após o 
prazo que considere adequado.  
 
10. Aceitação e consulta do Regulamento:  
 
O presente Regulamento encontra-se disponível para consulta em www.pedigreeranchosgratis.pt.  

 
A mera participação nesta Promoção implica a plena aceitação do presente Regulamento. A manifestação no 
sentido de não aceitação total ou parcial do mesmo, implica a exclusão do participante e, como consequência, 
a MARS ficará exonerada do cumprimento das obrigações eventualmente assumidas para com o participante.  
 
 
11. Resolução de litígios 
 
O presente Regulamento é regulado pela Lei Portuguesa.  
 
Para qualquer litígio que possa surgir na interpretação, aplicação e ou execução do presente Regulamento tanto 
a MARS PORTUGAL como os Participantes na presente Promoção se submetem, na medida permitida por lei, à 
jurisdição dos Tribunais Portugueses, sem prejuízo dos meios alternativos de resolução de conflitos ao dispor.  
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