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Box Game 

Regulamento do Passatempo via Instagram/Facebook 

A 100 metros - Soluções de Embalagem, Unip. Lda pretende realizar um passatempo com o 

objetivo de criar uma dinâmica entre a marca e os seguidores. 

1. Âmbito e Duração 

Este passatempo terá a duração de 5 dias com início no dia 13 de outubro de 2021 e 

término no dia 17 de outubro de 2021. A solução do passatempo será revelada no dia 18 

de outubro de 2021 nas redes sociais da 100 metros. 

2. Requisitos de Participação 

Só poderão participar neste Passatempo os seguidores das páginas da 100 metros, 

maiores de 18 anos, detentores de conta no Instagram e/ou Facebook. Apenas serão 

consideradas válidas as participações que cumpram com o disposto no presente 

regulamento, reservando-se à 100 metros o direito de eliminar toda e qualquer 

participação que não se encontre em conformidade com o mesmo. Não serão ainda 

consideradas válidas as participações que resultem de comportamento inadequado, 

atentatório da moral pública, dos bons costumes ou de quaisquer crenças e/ou convicções 

religiosas, políticas ou ideológicas, que não respeitem a legislação vigente ou que tenham 

caracter difamatório.  

Os seguidores só poderão participar uma vez. Se o fizer, será contabilizado apenas o 

primeiro comentário. 

3. Descrição do Passatempo 

Este passatempo é divulgado nas páginas de Instagram e Facebook da 100 metros e está 

disponível no seguinte link: https://www.instagram.com/100metros.lda/ e 

https://www.facebook.com/100metros.lda.  

Os participantes devem responder nos comentários qual a figura geométrica que 

pretendem com o objetivo de garantirem um cupão de desconto em compras na loja 

online da 100 metros.  Na segunda-feira, dia 18 de outubro serão revelados os cupões 

escondidos em cada caixa através de um post nas redes sociais. Será solicitado a cada 

participante o envio de mensagem privada para receber o cupão. 
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4. Prémio 

Um cupão de desconto será atribuído a cada figura geométrica (5%, 7% e 10% de 

desconto) o utilizador ganha o cupão que foi atribuído a cada figura. Estes cupões de 

desconto têm validade até dia 31 de dezembro de 2021 e só podem ser aplicados em 

compras efetuadas na loja online da 100 metros. 

5. Proteção de Dados Pessoais  

A 100 metros recolhe os dados dos participantes (concretamente o, nome e user de 

Instagram/Facebook), mesmo tudo sendo tratado via mensagem privada. 

Os dados pessoais recolhidos serão mantidos pelo prazo de vigência do presente 

passatempo. Após o apuramento dos resultados e a atribuição dos cupões, os dados 

pessoais serão conservados pelos prazos legais obrigatórios ou até que prescrevam os 

direitos emergentes da realização do presente desafio. 

A 100 metros soluções de embalagem compromete-se a respeitar a confidencialidade dos 

Dados Pessoais e a garantir o exercício dos respetivos direitos. São assegurados os 

direitos dos titulares dos dados, nomeadamente o acesso e informação aos dados 

pessoais, o direito à sua retificação, apagamento, portabilidade, não sujeição a nenhuma 

decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a 

definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica e ao exercício do direito de 

oposição. Poderá exercer os respetivos direitos através do envio de um correio eletrónico 

para: rgpd@100metros.pt, indicando o motivo do pedido. Caso decida exercer estes 

direitos e se um dos dados pessoais fornecidos for o seu endereço de correio eletrónico 

pedimos o favor de especificar esta circunstância no seu pedido escrito, indicando o 

respetivo endereço de correio eletrónico. 

6. Notas Finais 

A participação neste passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem 

reservas, pelos participantes, dos termos e condições previstas no presente regulamento. 

Em caso dúvida sobre este passatempo, o participante poderá enviar as suas questões 

por e-mail para o: marketingdigital2@100metros.pt 

A 100 metros reserva-se o direito de alterar, adiar, antecipar, encurtar, prolongar ou 

terminar esta ação a todo o tempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou 

fraudulenta, ou algum fator externo, fora do controlo da organização, que afete o bom 

funcionamento da ação. Esta a ação não é patrocinada, apoiada, gerida ou 

associada ao Facebook ou ao Instagram. 
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