BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO DE ARRANQUE DO SETOR DA RESTAURAÇÃO
INTERNACIONAL MAHOU SAN MIGUEL
PRIMEIRO.- EMPRESA ORGANIZADORA DA PROMOÇÃO
A presente promoção é organizada pela entidade MAHOU, S.A., empresa espanhola
com NIF n.º A-28078202, com sede em Madrid, rua Titán, núm. 15 (a “EMPRESA”).
SEGUNDO. - OBJETO DA PROMOÇÃO
Através da presente promoção (a “Promoção”), a EMPRESA pretende ajudar as
entidades e os profissionais do setor da restauração, clientes da Empresa, a retomar a
sua atividade assim que forem levantadas as restrições governamentais e/ou
administrativas aplicadas no respetivo âmbito territorial como consequência do
COVID-19. A Promoção será regida, em termos gerais, pelas presentes bases legais.
TERCEIRO.- DESTINATÁRIOS
Os destinatários desta Promoção são os estabelecimentos de restauração clientes da
EMPRESA, que se encontram em qualquer um dos territórios listados no Anexo I
(“Estabelecimento Beneficiário”), que, aquando do encerramento do setor da
restauração no seu território geográfico, fizeram aquisições à EMPRESA, e/ou aos
distribuidores oficiais desta última, de cerveja das marcas fabricadas e/ou
comercializadas pela EMPRESA em barris (o “PRODUTO”), que reabram o seu
estabelecimento durante o âmbito temporal da promoção e que possam ser
beneficiários na medida em que cada um deles cumpra os requisitos dispostos nas
presentes bases legais.
QUARTO. - ÂMBITO TEMPORAL
A Promoção terá início no dia em que sejam levantadas as restrições derivadas do
COVID-19 ao setor da restauração em cada um dos territórios mencionados nas
presentes Bases Legais e finalizará após dois (2) meses a partir do início da mesma,
conforme o caso.
Em qualquer caso, o âmbito temporal da Promoção poderá ser variado pela EMPRESA
com base nas decisões tomadas por parte das autoridades competentes, relativas ao
levantamento das restrições ao setor da restauração.
QUINTO. - COMUNICAÇÃO
A Promoção será comunicada ao público pela EMPRESA indistintamente através da sua
rede comercial e dos seus canais online, sem prejuízo da possibilidade de a EMPRESA
poder utilizar qualquer outro canal ou meio que possa ser legítimo e idóneo neste
âmbito para estes fins.
SEXTO. – BENEFÍCIO PROMOCIONAL
O Benefício Promocional que será entregue aos clientes que cumpram os requisitos da
presente Promoção em relação a cada Estabelecimento Beneficiário será um (1) barril
de PRODUTO, da mesma marca e formato (20 ou 30 litros, conforme o caso) por cada
máquina de cerveja de barril propriedade da EMPRESA (doravante “Máquina”),
instalada no estabelecimento aquando do encerramento e, para além disso, a
reposição de um (1) barril de PRODUTO da mesma marca e formato (20 ou 30 litros)
que estivesse conectado à máquina aquando do encerramento e com um máximo total
de dois barris por cada Máquina instalada em cada estabelecimento.
Os barris entregues no âmbito da presente Promoção, que tem um carácter temporal
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limitado, não serão considerados, isto é, não serão tomados para o cálculo de bónus
e/ou bonificações para a amortização dos empréstimos para a compra ou venda de
cerveja, conforme o caso.
Será possível obter um único Benefício Promocional por cada Estabelecimento que
cumpra os requisitos da presente Promoção.
Aplicar-se-á o que se encontra estabelecido na secção 8.4 das presentes bases legais
ao Benefício Promocional da presente Promoção.
SÉTIMO. - MECÂNICA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Todos os clientes que pretendam participar na Promoção deverão cumprir os requisitos
estabelecidos nos termos e condições das presentes bases, devendo, em qualquer
caso, proporcionar dados verdadeiros, atuais e exatos que permitam à EMPRESA
determinar a subsistência de todos os requisitos dispostos nas mesmas. Caso
contrário, a EMPRESA reserva-se o direito a não conceder e, inclusive, conforme o
caso, a revogar o Benefício Promocional que se tenha sido reconhecido caso se
confirme o incumprimento dos requisitos mencionados.
Quando houver um levantamento das restrições ao setor da restauração no âmbito
territorial de cada Estabelecimento, e desde que a reabertura do Estabelecimento ao
público-geral ocorra no prazo de duração da Promoção, o primeiro pedido realizado à
EMPRESA e/ou rede de distribuidores oficiais da EMPRESA pelo cliente em relação ao
Estabelecimento Beneficiário será faturado pela EMPRESA ou pelo distribuidor oficial
da EMPRESA de forma normal, de acordo com as condições comerciais negociadas
com cada um dos clientes, com a realização, no mesmo documento ou noutro
separado, de um pagamento por parte do Distribuidor equivalente ao montante
económico correspondente ao Benefício Promocional, conforme o caso.
O Estabelecimento Beneficiário beneficiado pela presente Promoção está obrigado a:
1.

Aceitar e implementar a presente Promoção em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela EMPRESA, e as da sua equipa comercial na zona.

2.

Disponibilizar o PRODUTO promovido ao público-geral.

3.

Para efeitos do supramencionado, instalar os cartazes e todos os outros
elementos informativos e/ou decorativos que lhe sejam facultados pela EMPRESA
para o desenvolvimento correto da Promoção, com o compromisso de os manter
instalados, num lugar visível, durante todo o período de duração da Promoção.

4.

Desenvolver a Promoção ao seguir sempre as condições e a mecânica
promocional estabelecidas para a mesma, informando imediatamente a
EMPRESA sobre qualquer incidência que possa ocorrer durante o seu
desenvolvimento.

De qualquer forma, os beneficiários comprometem-se a preservar a boa imagem e
reputação da EMPRESA ou de qualquer uma das suas marcas.
OITAVO. - CONDIÇÕES GERAIS
8.1.- Legitimação

•

Esta Promoção está limitada às pessoas singulares com mais de 18 anos ou
coletivas profissionais do setor da restauração, Clientes da EMPRESA com, pelo
menos, um estabelecimento beneficiário aberto dentro do âmbito geográfico da
presente Promoção e que cumpram as condições estabelecidas na mesma.
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8.2.- Limitações à participação

•

A EMPRESA fica habilitada a excluir os Participantes que não cumpram os
requisitos da presente Promoção ou que, no uso do poder discricionário da
EMPRESA, tenham incumprido qualquer outra disposição das presentes bases
legais e/ou que defraudem, alterem ou inutilizem o funcionamento correto e o
processo normal e regulamentar da Promoção.

•

Os dados facultados pelos participantes deverão ser verdadeiros, exatos e estar
atualizados. Uma vez que os dados são essenciais para a participação na
presente Promoção, caso os dados sejam falsos, a EMPRESA poderá eliminar o
Participante da Promoção. No caso de não se detetar a falsidade dos dados no
início e o Participante ser o beneficiário do Benefício Promocional da presente
Promoção, o Participante ficará igualmente excluído da Promoção.

•

Nos casos indicados supra, os estabelecimentos excluídos perderão o seu
direito ao Benefício Promocional desta Promoção.

8.3.- Aceitação das bases legais

•

O simples facto de participar nesta Promoção implica a aceitação da totalidade
e sem reservas das presentes bases legais e do critério da EMPRESA em
relação à resolução de qualquer questão derivada da Promoção.

•

A EMPRESA reserva-se o direito de efetuar em qualquer momento as alterações
que considere oportunas nas presentes bases, incluindo, para fins ilustrativos e
não limitativos, a anulação, repetição, ampliação, adiamento ou modificação
das mesmas, sem qualquer indemnização a terceiros. Essa situação será
informada de forma adequada aos participantes através dos mesmos meios em
que se tenha comunicado a celebração da Promoção, sendo que a EMPRESA
fica isenta de qualquer obrigação ou compensação económica em relação aos
participantes.

8.4.- O Benefício Promocional, a sua aceitação e cessão

•

O Benefício Promocional objeto da presente Promoção é intransferível e nunca
poderá ser sujeito a mudanças, alterações, reembolso ou compensação a
pedido dos beneficiários.

•

A EMPRESA poderá solicitar aos beneficiários da presente Promoção a aceitação
do Benefício Promocional por escrito.

•

O Benefício Promocional será entregue exclusivamente no endereço indicado
pela EMPRESA aos beneficiários.

•

O Benefício Promocional não incluirá o que não tenha sido expressamente
mencionado e, por conseguinte, a EMPRESA não assumirá qualquer gasto que o
beneficiário possa incorrer por qualquer outro conceito.

•

A EMPRESA não assumirá qualquer responsabilidade em relação ao Benefício
Promocional não usufruído por não se ter realizado um primeiro pedido no
prazo temporal estabelecido na presente Promoção, ou por qualquer outra
causa alheia à EMPRESA.

8.5.- Direitos de imagem

• Os participantes autorizam, de forma irrevogável e gratuita, a EMPRESA a

reproduzir, utilizar, distribuir e comunicar publicamente o seu nome, apelidos,
endereço e imagem (imagem, voz e representação gráfica) em qualquer ação
publicitária e/ou promocional para o seu tratamento através de qualquer
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sistema e suporte que permita fixar, introduzir, difundir, reproduzir, divulgar,
comunicar e explorar publicamente esta Promoção e a imagem da EMPRESA,
sem qualquer tipo de limitação temporal ou territorial e sem que resulte em
qualquer tipo de remuneração ou contraprestação pela EMPRESA.

• Para estes efeitos, as referências que se fizerem a “qualquer sistema e suporte”

devem ser interpretadas de forma extensiva a qualquer meio que permita a
fixação, reprodução, distribuição e comunicação pública da imagem e voz do
cedente, tanto em formato eletrónico, digital, papel, assim como em qualquer
outro tipo de suporte (incluindo, para fins ilustrativos e não limitativos, a
imprensa, a televisão, a rádio, o cinema, a Internet, as redes sociais, os
dispositivos móveis, etc.) para a utilização do desenho das imagens e voz em
todo o tipo de ações publicitárias, tal como apresentações e eventos,
organizadas pela EMPRESA.

8.6.- Isenção de responsabilidade

•

A EMPRESA está totalmente isenta de qualquer responsabilidade derivada do
funcionamento incorreto dos correios ou das redes de comunicação eletrónicas
que impeçam o desenvolvimento normal da Promoção por causas alheias à
EMPRESA e, principalmente, por ações externas de má fé. A EMPRESA também
não será responsável pelos problemas de transmissão ou perda de dados que
não lhe sejam imputáveis.

•

A EMPRESA não se responsabiliza pelos serviços prestados por outras empresas
que resultem ou estejam relacionados com a implementação da presente
Promoção.

•

A EMPRESA procederá com a anulação das SMS, MMS, correios eletrónicos ou
outras comunicações eletrónicas incompletas, erróneas, manipuladas ou que
pertençam a outras promoções.

•

No caso de ocorrer algum desastre natural ou motivo de força maior que
impeça a execução do objeto da presente Promoção e, em particular, que
impossibilite o desenvolvimento da mesma, a EMPRESA terminará com a
Promoção, situação que se comunicaria de forma conveniente aos participantes
assim que possível. Em qualquer caso, os participantes renunciam à introdução
de qualquer pedido de indemnização, processo ou ação civil, comercial, penal,
administrativa ou de qualquer outro tipo contra a EMPRESA, em busca de
qualquer responsabilidade, sanção, incluindo as indemnizações de qualquer
natureza e/ou carácter, custas judiciais ou qualquer outro tipo de
compensação.

8.7.- Declaração responsável

•

A EMPRESA compromete-se a realizar a presente Promoção em conformidade
com os princípios de legalidade, veracidade e autenticidade presentes no
sistema jurídico, com especial atenção sobre a regulamentação sobre a
proteção de menores de idade.

•

A EMPRESA recomenda o consumo responsável de bebidas alcoólicas.

8.8.- Depósito das bases e a sua publicação

•
•

As presentes bases serão depositadas perante o Notário de Madrid, Sr. Ignacio
García Noblejas Santa Olalla.
Além disso, as bases da Promoção serão publicadas no ABACO (Arquivo
Eletrónico de bases de Concursos espanhol), um serviço de interesse geral
oferecido
pelo
Conselho
Geral
do
Notariado
e
publicado
em
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http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/econcursos.

otario/abaco/buscador-de-

NONO. - PROTEÇÃO DE DADOS

•

Os responsáveis pelo tratamento dos dados dos participantes na Promoção
serão as empresas MAHOU, S.A., CERVECERA INDEPENDIENTE, S.A. E AGUAS
DE SOLÁN DE CABRAS, S.A. (GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL), como
corresponsáveis pelo tratamento.
A principal finalidade do tratamento dos dados pessoais dos participantes será
a de gerir a sua participação na Promoção e, em particular, gerir a entrega do
Benefício Promocional, no caso de ser o premiado, assim como o cumprimento
de qualquer obrigação fiscal ou de outro tipo que sejam aplicáveis em relação à
Promoção. Além disso, no caso de o autorizar expressamente, os dados serão
tratados para lhe oferecer experiências e conteúdos personalizados de acordo
com os seus interesses, incluindo o envio de comunicações por meios
eletrónicos.

•

A base legal para o tratamento dos dados pessoais dos participantes com a
finalidade supramencionada será a execução do acordo contratual de
participação na Promoção regulamentado nas presentes Bases e, conforme o
caso, a autorização que possa ter sido solicitada ao participante.

•

Os seus dados poderão ser partilhados com outros prestadores de serviços que
irão agir como responsáveis pelo tratamento das empresas do GRUPO MAHOUSAN MIGUEL, com as Administrações Públicas para cumprimento das
obrigações legais e com as entidades que possam colaborar na entrega do
Benefício Promocional e cujos dados de identificação serão sempre fornecidos
ao participante no contexto da Promoção.

•

Os dados serão conservados após a entrega do Benefício Promocional para
efeitos de cumprimento de possíveis responsabilidades a nível fiscal ou
derivadas de qualquer outra regulamentação aplicável.

•

Os participantes poderão aceder, corrigir e eliminar os seus dados, assim como
exercer outros direitos em relação às suas informações pessoais, tal como se
encontra explicado na nossa Política de Privacidade, que pode ser acedida
através do seguinte URL: https://www.mahou.es/politica-de-privacidad/. No
caso de considerar que os seus direitos não foram devidamente atendidos, o
participante poderá apresentar uma reclamação perante a Agência Espanhola
de Proteção de Dados (www.agpd.es).

•

Pode consultar informações adicionais e detalhadas sobre a forma como
tratamos os seus dados na nossa Política de Privacidade, que pode ser acedida
através do seguinte URL: https://www.mahou.es/politica-de-privacidad/, e que
deverá aplicar-se a esta Promoção em tudo o que não contradiga as presentes
Bases.

DÉCIMO.- LEI E JURISDIÇÃO APLICÁVEL

•

As Bases da Promoção regem-se pela legislação espanhola.

•

A EMPRESA e os participantes na Promoção estão sujeitos à jurisdição dos
Tribunais da cidade de Madrid, com renúncia ao seu próprio foro.
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ANEXO I. TERRITÓRIO
Portugal
Gibraltar
Chile
Grécia
Hong Kong
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