TERMOS E CONDIÇÕES “RASPADINHA LUGRADE VINTAGE 2021”
ÂMBITO
A Lugrade lançou em 2017 a primeira edição do Bacalhau LUGRADE VINTAGE. Um bacalhau de
cura tradicional de 20 meses, com um limitado número de exemplares, todos devidamente
acompanhados de um número de identificação que garante a sua autenticidade. Desde então
todos os anos, no mês de novembro, são realizados os lançamentos anuais de cada edição. Este
ano, para se celebrar a 5ª edição do LUGRADE VINTAGE, lançou-se uma raspadinha que sorteia
cinco prémios.
PARTICIPAÇÃO
No ato da sua aquisição o Bacalhau LUGRADE VINTAGE vem acompanhado de uma raspadinha.
Os(as) proprietários(as) de cada exemplar deverão raspá-la e submeter o seu código no site da
LUGRADE, num formulário eletrónico intitulado “Dados da Raspadinha”. O acesso ao formulário
realiza-se através do Código QR presente na gravata do Bacalhau LUGRADE VINTAGE, ou através
do site da Lugrade em www.lugrade.com/vintage/.
PRÉMIOS
- Uma viagem à Islândia para duas pessoas. 1)
- Alojamento e degustação para duas pessoas no restaurante, Estrela Michelin, Mesa de Lemos,
do Chef Diogo Rocha – 2 unidades. 2)
- Almoço na Lugrade com visitas às duas fábricas – 5 unidades.
- Livro “Mãe, hoje é bacalhau à chef Diogo Rocha” – 150 exemplares.
- 10% de desconto na compra d'O Fiel, o melhor amigo na demolha do Bacalhau – 4842 códigos.
1)

A viagem refere-se unicamente à oferta dos bilhetes de avião, para duas pessoas, com
bagagem de mão incluída, em companhia aérea a designar pela Lugrade, mediante a
disponibilidade de datas para voos, nos meses de maio e junho, tendo em conta as limitações
externas, alheias à Lugrade.
2)

A estadia será numa unidade hoteleira de Viseu a designar pela Lugrade.

VIGÊNCIA
A raspadinha entrou em vigor no dia 08/11/2021 e os prémios deverão ser usufruídos até ao dia
30/06/2021.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
1. O/A Candidato/a autoriza a LUGRADE, S.A. a inserir os seus dados pessoais na base de dados
e/ou ficheiros de que dispõe, para tratamento interno, nomeadamente para centralizar
informações de carácter contratual e comercial.
2. Os dados pessoais do/a Candidato/a apenas podem ser solicitados para atender a propósitos
lícitos e apenas devem ser utilizados para os fins pelos quais foram inicialmente solicitados, não
devendo ser mantidos ou utilizados para outros propósitos.
3. Os dados pessoais do Cliente serão mantidos pelo período mínimo necessário para as
finalidades que motivaram a sua recolha, sem prejuízo de situações que possam justificar a sua
manutenção por períodos mais longos (para fins de arquivo de interesse público, de investigação
científica ou histórica ou para fins estatísticos) sujeitos às medidas técnicas e organizativas
adequadas.
4. O/A Candidato/a presta ainda o seu consentimento à eventual transmissão de dados pessoais
a um subcontratante que possa vir a efetuar o tratamento desses mesmos dados.
5. O/A Candidato/a pode, ainda, exercer o direito de acesso, retificação, apagamento e
oposição, desde que envie o respeito pedido para o seguinte endereço de email:
marketing@lugrade.com.

Coimbra, 02 de novembro de 2021

