
REGULAMENTO PASSATEMPO INSTAGRAM  

21 ABRIL 2022 

Regulamento Passatempo – Iglo Green Cuisine / Verdinhos na Cozinha (21abr.22) 
Número total de prémios: 10 
 
Descrição do Prémio: Frigideira Le Creuset 
Duração Passatempo: das 00h00 do dia 21 de abril de 2022 até ao dia 17 de junho de 
2022 até às 23:00 horas. 
 
Publicação dos vencedores: 22 de junho de 2022, até às 20h00 
Promotor: Iglo Portugal 
 
 
REGULAMENTO PASSATEMPO INSTAGRAM GREEN CUISINE (21ABR.22)” 
Este Passatempo consiste na atribuição de 10 prémios (frigideiras Le Creuset). 
A participação neste passatempo pressupõe a aceitação dos termos e condições deste 
regulamento. 
Entidade Promotora: Iglo Portugal, com sede no Lagoas Park. Edifício 5C, 5º Andar.  
2740-298 Porto Salvo. 
 
Destinatários 
 
O Passatempo destina-se a todos os indivíduos residentes em Portugal, maiores de 18 
anos, que cumpram os requisitos especificados no presente Regulamento. Não serão 
atribuídos prémios a comerciantes ou funcionários da Promotora, da Entidade 
Organizadora, de qualquer sociedade que participe na organização do Passatempo, de 
empresas que se encontrem em relação de domínio ou de grupo com aquelas, agentes 
ou qualquer outra pessoa ou empresa ligada profissionalmente ao Passatempo, nem aos 
seus cônjuges, ascendentes, descendentes ou irmãos. 
 
Duração do Passatempo 
 
O Passatempo decorre do dia 21 Abril 2022 até dia 17 de Junho de 2022 até às 23h. 
 
Como Participar? 
 
O passatempo decorrerá na página de Instagram da Iglo Portugal. Todos os participantes 
deverão partilhar na sua conta pessoal a receita Green Cuisine, identificando a Iglo 
Portugal e incluindo os #verdinhosnacozinha e #GreenCuisine. 
Não haverá limite do número de participações, sendo que cada pessoa poderá partilhar 
as receitas que quiser. 
Os vencedores serão identificados pela Iglo Portugal. Os vencedores serão selecionados 
pela Iglo Portugal de acordo com os seguintes critérios: Criatividade / Ingredientes 
Usados e Apresentação.  
 



A data limite para se efetuar a participação será até às 23h de dia 17 de Junho de 2022, 
sendo que após essa data o passatempo será considerado como terminado, não sendo 
de todo possível, à posteriori, participar no passatempo. 
 
Regras da participação 
 
. A campanha está limitada a Portugal Continental. 
 . Não são consideradas válidas participações que não reúnam todos os elementos 
necessários (identificação Iglo e #verdinhosnacozinha e #GreenCuisine), tal como não 
serão considerados válidos registos efetuados após a data do final do passatempo.  
. A identificação dos vencedores será da responsabilidade da Iglo Portugal. 
.  No final do período de passatempo, a Iglo Portugal anunciará os vencedores, que serão 
posteriormente contatados por Mensagem Privada, no Instagram, pela Iglo Portugal, 
devendo estes responder no prazo máximo de 48 horas. 
. As receitas vencedoras serão publicadas na página da Iglo Portugal, criada 
propositadamente para a Campanha Verdinhos na Cozinha.  
. A Iglo Portugal não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes, 
nomeadamente, danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo. 
. É da responsabilidade dos participantes certificarem-se do cumprimento de todas as 
regras de participação. Salvaguardando o contato efetuado pela Iglo Portugal aos 
Vencedores através de Mensagem Privada, no Instagram, a Iglo Portugal não efetuará 
nenhum outro tipo de contato, pedido ou confirmação, posterior, da respetiva 
participação, sendo esta apenas considerada como válida ou inválida pelo júri. 
. A Iglo Portugal reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar este 
passatempo, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio. 
. Não serão tidos em conta materiais considerados imorais, difamatórios, 
discriminatórios, ofensivos, que retrate ou encoraje atividades ilegais, sendo qualquer 
participação nestas circunstâncias causa de exclusão imediata sendo o participante e/ou 
vencedor desqualificado. 
 
 
Prémio 
 
O prémio consiste na oferta de 10 frigideiras Le Creuset (uma por cada vencedor). 
 
Entrega da Oferta 
 
. Após o anúncio dos vencedores, dia 22 de Junho de 2022, a Iglo Portugal irá entrar em 
contato via mensagem privada no Instagram para recolha de dados pessoais necessários 
à entrega da oferta, e colocado também o nome do vencedor nos canais da Iglo Portugal. 
 
. Caso não seja possível contactar algum dos vencedores, ou caso estes não 
providenciem as informações necessárias para a entrega do prémio no prazo máximo 
de 48 horas, a Iglo Portugal reserva-se o direito de não entregar o prémio. 
 
. Os dados pessoais que serão pedidos e recolhidos ao Vencedor serão: Nome, Morada 
e o Número de Telefone. 



 
. É da responsabilidade dos vencedores garantir que a informação enviada aquando do 
contato é correta e atualizada. 
 
Tratamento dos dados pessoais dos participantes 
 
. Os dados pessoais fornecidos pelos vencedores serão tratados pela Iglo Portugal para 
processar a participação daqueles neste passatempo. Esse tratamento é necessário para 
que a Iglo Portugal possa cumprir com o regulamento e entrega o prémio nos termos 
deste regulamento. 
. É com base no consentimento dos vencedores que a Iglo Portugal fará o tratamento de 
dados para as referidas comunicações e os vencedores podem retirar esse 
consentimento a todo o tempo, por correio eletrónico Email: iglo.Portugal@iglo.com, 
identificando sempre no assunto o nome do passatempo. 
. Os dados pessoais serão conservados apenas para a realização do passatempo em 
causa, findo qual serão destruídos. 
 


