
CONDIÇÕES LEGAIS DE PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO "KIMITEC" 

1.- EMPRESA QUE ORGANIZA O SORTEIO 

A empresa “AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L.U.”, com sede social no município de Vícar, na 
província de Almería, localizada em Paraje Cerro de los Lobos, sem número, Código Postal 
04738, inscrita no Registro Mercantil da província de Almería, Volume 1.868, Folio 195, Folha 
AL-47.804,  com NIF/CIF de número B04860672 (a seguir designada  "o Organizador"), decidiu 
realizar uma atividade promocional que consiste no sorteio "KIMITEC" (adiante o "Sorteio "), 
em conformidade com o disposto nas presentes Condições Legais (a seguir, os "Termos"). 

Nos encontramos com um Sorteio gratuito, pelo que não será necessário para poder participar 
dele: (i) exibir a condição de cliente do Organizador, (ii) o pagamento de qualquer taxa ou 
montante, (iii) a aquisição de qualquer boleto ou (iv) a apresentação de qualquer ticket de 
compra para fazer parte do Sorteio.  

O Sorteio será regulado por esses Termos, que estão disponíveis para todas as partes 
interessadas com acesso fácil e totalmente grátis, sendo apenas necessário para acessá-los, 
clicar no endereço URL contido nas seguintes plataformas digitais do Organizador: Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, bem como na página oficial www.kimitec.com. 

2.- OBJETIVO DO SORTEIO: 

O Sorteio tem como objetivo divulgar e promover a imagem corporativa do Organizador, o 
consumo de seus produtos e a coleta de informações para melhorar seu posicionamento no 
mercado e a satisfação dos seus clientes.  

Como será dito abaixo, aqueles que pretendem participar do Sorteio terão que preencher um 
formulário eletrônico, que exigirá determinadas informações. Coletadas e analisadas pelo 
Organizador. Essas informações serão usadas por este para detectar as necessidades dos seus 
clientes e poder oferecer-lhes soluções de acordo com essas necessidades. 

3.- DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS OFERECIDOS: 

Os prêmios sorteados, o seu valor de mercado e as datas do sorteio são os seguintes: 

• Abril de 2022: Barra de ouro de 24 quilates de CINCO (5) gramas. O preço de 
mercado do prêmio oferecido à data da inscrição destes Termos é de TREZENTOS E 
DEZESSETE EUROS (317,00 euros). 

• Maio de 2022: iPhone 13 de 128 GB. O preço de mercado do prêmio oferecido à 
data da inscrição destes Termos é de NOVECENTOS E NOVE EUROS (909 euros). 

• Junho de 2022: iPad Air de 256 GB. O preço de mercado do prêmio oferecido à data 
da inscrição destes Termos é de OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS EUROS (856 
euros). 

• Julho de 2022: Patinete elétrico: Mi Electric Scooter 3. O preço de mercado do 
prêmio oferecido à data da inscrição destes Termos é de QUATROCENTOS E 
CINQUENTA E NOVE EUROS (459 euros). 

• Agosto de 2022: iPhone 13 de 128 GB. O preço de mercado do prêmio oferecido à 
data da inscrição destes Termos é de NOVECENTOS E NOVE EUROS (909 euros). 

• Setembro de 2022: Smart TV Samsung 50” LED ULTRA HD 4K. O preço de mercado 
do prêmio oferecido à data da inscrição destes Termos é de QUATROCENTOS E 
CINQUENTA E NOVE EUROS (459 euros). 



• Outubro de 2022: Apple Watch 45 mm. O preço de mercado do prêmio oferecido à 
data da inscrição destes Termos é de QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE 
EUROS (459 euros). 

• Novembro de 2022: iPad Air de 256 GB. O preço de mercado do prêmio oferecido à 
data da inscrição destes Termos é de OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS EUROS (856 
euros). 

• Dezembro de 2022: iPhone 13 de 128 GB. O preço de mercado do prêmio oferecido 
à data da inscrição destes Termos é de NOVECENTOS E NOVE EUROS (909 euros). 

• Janeiro de 2023: Smart TV Samsung 50” LED ULTRA HD 4K. O preço de mercado do 
prêmio oferecido à data da inscrição destes Termos é de QUATROCENTOS E 
CINQUENTA E NOVE EUROS (459 euros). 

• Fevereiro de 2023: Patinete elétrico: Mi Electric Scooter 3. O valor de mercado é de 
QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE EUROS (459 euros). 

• Março de 2023: iPad Air de 256 GB. O preço de mercado do prêmio oferecido à data 
da inscrição destes Termos é de OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS EUROS (856 
euros). 

• Abril de 2023: Barra de ouro de 24 quilates de 1 kg. O preço de mercado do prêmio 
oferecido à data da inscrição destes Termos é de CINQUENTA E NOVE MIL EUROS  
(59.000,00€).  
 

Os prêmios anteriores serão denominados coletivamente a partir de agora por "Prêmios". O 
Organizador não será responsável por qualquer aumento ou redução do valor que possam sofrer 
os Prêmios após a data de redação dos presentes Termos. 

Os prêmios entregados não serão transferíveis nem sujeitos a mudanças, alterações ou 
compensações a pedido dos participantes e não poderão ser trocados por qualquer outro 
prêmio ou dinheiro.  

De acordo com o acima exposto, o vencedor será o único responsável por quaisquer impostos 
ou taxas que possam ser incorridos pela aceitação dos Prêmios, assim como quaisquer outros 
gastos decorrentes dos Sorteios que não estejam expressamente assumidos pelo Organizador 
nos presentes Termos. 

Em especial, o Organizador não assumirá nenhum custo de envio dos Prêmios fora do território 
nacional espanhol, no caso de resultar agraciada uma pessoa que não resida na Espanha, ela 
será a responsável por qualquer gasto de envio que possa implicar.  

4.- ÂMBITO TERRITORIAL DO SORTEIO: 

É indicado, para os fins adequados, que este Sorteio será realizado exclusivamente na Andaluzia, 
sem prejuízo do seu caráter internacional, e isso é por se tratar de um sorteio acessível a pessoas 
residentes no território nacional espanhol e no estrangeiro (a seguir designado "Âmbito 
territorial"). 

Para além do que precede, poderão participar do Sorteio quem cumpra com os requisitos a 
seguir indicados, sem prejuízo do seu lugar de residência e, conforme o procedimento a 
assistência por meios telemáticos que mais adiante se determinará. 

5.- ÂMBITO TEMPORÁRIO DO SORTEIO: 

No que se refere ao âmbito temporário do Sorteio (adiante, o “Âmbito Temporário"), deve 
notar-se que o prazo de participação no Sorteio terá início no dia 26 de Abril de 2022 às 00:00 
(hora peninsular espanhola) e terminará no dia 26 de abril de 2023 às 11:59 (hora peninsular 



espanhola). O Sorteio será realizado no dia 30 de cada um dos meses vigentes do Sorteio às 
09:00 (hora peninsular espanhola) no domicílio social do Organizador por meios telemáticos e 
terminará às 09:30 do mesmo dia 30 de cada um dos meses vigentes do Sorteio. 

Assim sendo, é expressamente declarado que as pessoas que não preencham o formulário 
eletrônico relevante e/ou que não cumpram todos os requisitos estabelecidos ao longo destes 
Termos antes do prazo indicado na hora acima referida, não terão direito de participar do 
Sorteio. 

6. - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:  

Sem prejuízo do fato de os participantes neste Sorteio serem de nacionalidade espanhola e 
estrangeira, o presente Sorteio será aplicado de forma única e exclusiva a legislação espanhola. 
Em nenhum caso o Organizador será responsabilizado pelo cumprimento por qualquer pessoa 
que seja agraciada com suas obrigações legais e fiscais, seja na Espanha ou no seu país de 
origem. 

7.- COMUNICAÇÃO: 

O Sorteio será comunicado ao público pelo Organizador através de anúncio nas plataformas: 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e no site www.kimitec.com. Nelas, os participantes 
encontrarão o formulário eletrônico para preencher e poder participar, os termos de 
participação e o link de acesso para a revisão das condições jurídicas atuais. 

8.- PROTOCOLIZAÇÃO NOTARIAL: 

Os Termos atuais serão depositados e protocolados diante da Sra. Ana Angustias Sánchez 
Silvestre, notária do Ilustre colégio de notários da Andaluzia e publicadas no Arquivo Eletrônico 
de bases de Concursos (ABACO), serviço de interesse geral oferecido pelo Conselho Geral de 
Notário e acessível a todo o mundo.  

9.- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

Poderá participar da Promoção qualquer pessoa física maior de idade que preencha o formulário 
eletrônico estabelecido no site: www.kimitec.com. Se exclui do presente Sorteio os menores de 
idade e incapacitados legalmente. 

Será criado um único ficheiro com todos os participantes que reúnam todos e cada um dos 
requisitos aqui referidos. 

A identidade dos participantes que resultem agraciado será confirmada através de documentos 
oficiais (DNI, passaporte ou carteira de habilitação, cartão fiscal, documentação notarial), em 
qualquer momento, incluindo, antes e durante a cerimônia de entrega dos Prêmios. 

Os participantes serão os únicos responsáveis pela autoria e originalidade dos dados fornecidos, 
e o Organizador permanecerá livre em relação a quaisquer reclamações de terceiros em relação 
a eles.  

A participação no Sorteio implica o pleno cumprimento dos Termos. 

10.- LIMITAÇÕES: 

http://www.kimitec.com/


Sem prejuízo do estabelecido no nono ponto, não podem participar nem, portanto, receber os 
Prêmios: 

 Funcionários do Organizador ou de qualquer das empresas do grupo empresarial 
"KIMITEC", mesmo quando atuam através de terceiros; 

 Funcionários de empresas associadas, agências de publicidade, agências promocionais 
ou outras empresas que estejam envolvidas de qualquer forma no Sorteio. 

 Os familiares diretos (pais, irmãos e filhos) das pessoas incluídas no primeiro ponto; 

 Os cônjuges de todas as pessoas incluídas no primeiro e segundo ponto; 

 As pessoas que, a livre critério do Organizador, estejam voluntariamente ou involuntariamente 
prejudicando o desenvolvimento do Sorteio;  

 Os Participantes que realizem atos ou comentários em qualquer meio que sejam desagradáveis e 
estejam direcionados ao Sorteio, a outros participantes, ao Organizador, aos seus funcionários ou 
qualquer um dos seus colaboradores.  

 Aquelas pessoas que o Organizador identifique que participam de forma fraudulenta.  

 Todos aqueles participantes que preencha o formulário com informações falsas, incorretas ou 
incompletas. 

 Participantes que tenham sido removidos ou excluídos deste ou de qualquer outro Sorteio 
realizado pelo Organizador. 

Se um Participante não cumprir os requisitos destes Termos ou se os dados fornecidos para 
participação ou definidos no formulário forem inválidos, a sua participação será cancelada e será 
automaticamente excluída do Sorteio, perdendo todos os direitos sobre os Prêmios outorgado 
em virtude desse Sorteio. 

Caso os Prêmios sejam atribuídos a qualquer pessoa sujeita a qualquer uma das 
incompatibilidades ou proibições enumeradas nesta cláusula, os Prêmios serão 
automaticamente negados, devendo ser restituído ao Organizador no prazo de QUINZE DIAS 
(15) a partir do momento em que for solicitado por qualquer meio ao participante 
indevidamente premiado, sendo este último imputado de todos os custos e despesas que 
possam ser decorrentes da devolução. 

No caso de o Participante indevidamente premiado não reembolsar o(s) Prêmio(s) recebido(s) 
dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, o Organizador não terá outra alternativa 
senão exercer todas as ações legais que tenha Direito para obter a sua restituição legítima dos 
mesmos, bem como uma indenização pelos danos e prejuízos que o participante possa causar, 
sendo por conta do participante inadequadamente premiado todos os custos e despesas que 
possam ser acumulados pelo processo judicial iniciado pelo Organizador de acordo com o 
expresso nesta secção. 

11.- CONDIÇÕES PARA A ESCOLHA DO VENCEDOR: 

Os Sorteios serão realizados com a presença de um notário, participando nele todos os 
participantes que tenham preenchido o formulário e cumpram os requisitos aqui estabelecidos. 

Os Sorteios poderão ser seguidos ao vivo no site: https://www.cool-tabs.com/en e irão cumprir 
com todos os requisitos técnicos e legais para a sua celebração válida.  

Os resultados serão publicados no site do Organizador, no dia 30 de cada mês dos Sorteios. O 
vencedor autoriza que o seu nome de usuário seja publicado no site, bem como em qualquer 
um dos canais oficiais de comunicação da marca, sem que isto gere o direito de receber qualquer 

https://www.cool-tabs.com/en


compensação a seu favor. Além da publicação dos resultados no site da KIMITEC, o vencedor 
receberá uma comunicação da KIMITEC através de e-mail para o endereço de e-mail 
especificado pelo participante. 

O número consecutivo de cada vencedor e dos vencedores seguintes permanecerá em reserva 
caso a primeira reserva não aceite os Prêmios. Haverá um máximo de TRÊS (3) reservas para 
cada vencedor.  

O Organizador contactará o vencedor realizando um máximo de TRÊS (3) contatos durante TRÊS 
(3) dias consecutivos em diferentes momentos, através de e-mail, uma vez que tenha como 
resultado o vencedor do Sorteio. Caso não se localize a pessoa sorteada, os Prêmios serão 
comunicados ao próximo suplente e assim por diante até TRÊS (3) reservas. 

No caso do vencedor ou os seus suplentes não se encontrarem localizados por motivos alheios 
ao Organizador, ou se não aceitarem ou renunciarem aos prêmios, estes poderão ficar por 
atribuir. 

12.- ENTREGA DOS PRÊMIOS 

Uma vez localizado o vencedor de cada um dos objetos que constituem os Prêmios e aceito por 
este o prêmio, o Organizador solicitará, por e-mail, um endereço postal para enviar o prêmio 
em questão. De acordo com a terceira seção, o Organizador não assumirá, em caso algum, os 
custos e gastos de envio dos Prêmios fora do território nacional espanhol e, portanto, será de 
forma e cargo exclusivo do vencedor quaisquer despesas ou taxas resultantes do envio e 
recepção dos Prêmios fora da Espanha. 

Enviado o prêmio para o endereço indicado pelo vencedor, estando ou não dentro do território 
nacional, o Organizador guardará um justificante de envio para efeitos de prova de realização e, 
em caso algum, o Organizador poderá ser responsabilizado por qualquer perda, deterioração, 
falha de envio ou envio com defeito dos prêmios. Qualquer reclamação deste tipo deve ser feita 
pelo vencedor diretamente à transportadora de expedição. 

13.- DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS OFERECIDOS: 

O Organizador estará sujeito à legislação espanhola aplicável e a outras disposições relativas aos 
impostos e taxas aplicáveis aos Prêmios.  

De acordo com os regulamentos aplicáveis, os participantes serão avisados de que qualquer 
Prêmio atribuído estará sujeito à taxa de retenção atualmente estabelecida pela lei aplicável. 
No que diz respeito ao Imposto de Renda de Pessoas Físicas e dos Impostos sobre as Sociedades, 
em função da natureza do vencedor; e de acordo com os convênios internacionais de dupla 
tributação assinados pela Espanha e pela normativa do Imposto de Renda dos não Residentes, 
no caso de o beneficiário ser uma pessoa ou entidade não residente. 

Os impactos fiscais que a obtenção dos Prêmios tenha sobre a tributação do vencedor será por 
conta exclusiva de este, deixando o Organizador completamente exonerado de qualquer 
responsabilidade. 

14.- DIREITOS DE IMAGEM 

Os participantes autorizam irrevogavelmente e gratuitamente o Organizador a reproduzir, 
utilizar e divulgar o seu nome, sobrenome, endereço e imagem em qualquer atividade 
publicitária e/ou promocional para o seu tratamento através de qualquer sistema e suporte que 

https://www.linguee.es/portugues-espanol/traduccion/alheio.html


permita publicar, inserir, difundir, reproduzir, divulgar, comunicar e explorar publicamente o 
desenho obtido em conjunto com a imagem do Organizador, tudo sem qualquer tipo de 
limitação temporária ou territorial e sem dar origem a qualquer tipo de remuneração ou 
compensação a ser feita pelo Organizador. Os participantes poderão contactar o Organizador 
para solicitar a revogação dessa autorização a qualquer momento e sem a necessidade de 
invocar justa causa.  

Para o efeito, as referências a qualquer "sistema e suporte" devem ser interpretadas 
extensivamente a todos os meios que permitam a publicação, reprodução, distribuição e 
comunicação pública da imagem e voz do cedente (incluindo, mas não se limitando, à imprensa, 
televisão, cinema, Internet, dispositivos móveis etc.) para usar o desenho de imagens e voz, em 
todos os tipos de ações publicitárias, tais como apresentações e eventos organizados pelo 
Organizador. 

A autorização inclui todos os direitos de reprodução, transformação, distribuição e comunicação 
pública das imagens gravadas ou capturadas, sem limitação de tempo ou território, salvo se 
expressamente revogada pelo participante. A entrega efetiva dos prêmios estará sujeita ao(s) 
vencedor(es) que cumpra as condições especificadas nestes Termos. 

15.- EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Sem limitação, o Organizador não será responsável por qualquer perda, dano, roubo, atraso ou 
outra circunstância atribuível a terceiros ou à Internet que possa afetar a participação ou o 
desenvolvimento do Sorteio ou o gozo dos Prêmios. Também não será responsável pelo uso que 
façam os vencedores em respeito aos Prêmios obtidos neste Sorteio e não assume qualquer 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos de qualquer tipo sofridos pelos 
participantes, pelo vencedor ou por terceiros. 

O Organizador não assumirá qualquer responsabilidade em casos de força maior ou eventos 
fortuitos que possam impedir a realização do Sorteio ou o gozo total ou parcial dos Prêmios. 
Caso este Sorteio não possa ser realizado, quer devido a fraude detectada no mesmo, erros 
técnicos, ou qualquer outra razão que não esteja sob o controle do Organizador e que afete o 
desempenho normal do Sorteio, nos reservamos o direito de cancelar, modificar ou suspender 
o mesmo, prévia comunicação em forma legal. 

16. - PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Nos termos do Regulamento (UE) 2016 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, o Organizador com sede no Município de Vícar, na 
província de Almeria, localizado em Paraje Cerro de los Lobos, sem número, Código Postal 
04738, processará os seus dados com os seguintes fins: 

 Gerir a sua participação no Sorteio em questão, o desenvolvimento dele, a designação 
dos vencedores do mesmo e a entrega dos Prêmios.  

 Atender a quaisquer dúvidas relacionadas com o Sorteio em questão. 

Os dados de caráter pessoal serão conservados durante o tempo necessário para o 
cumprimento das finalidades acima referidas para as quais os dados foram recolhidos. No caso 
de envio de comunicações comerciais, os seus dados serão mantidos até que se revogue o seu 
consentimento.  

https://www.sinonimos.com.br/difundir/


Todos os dados pessoais solicitados são obrigatórios (salvo que no campo se especifique o 
contrário) para cumprir os objetivos declarados, de modo que a recusa em os fornecer ou a 
inexatidão dele significará que será impossível gerir a sua participação no Sorteio.  

O tratamento dos dados do participante pelo Organizador para a gestão da sua participação 
nesta ação promocional, a atenção de quaisquer dúvidas que possa ter relativo à Promoção em 
questão baseia-se no consentimento outorgado no momento da entrada na Sorteio.  

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. No entanto, caso retire o seu 
consentimento para gerir a sua participação no Sorteio, tenha em consideração que não iremos 
gerir a sua participação, assumindo que perde a sua condição de participante no Sorteio.  

Além disso, para o informar de que a retirada do seu consentimento não afetará a legalidade 
dos tratamentos efetuados anteriormente, a concessão dos consentimentos e, se for o caso, a 
revogação efetuada serão geridas individualmente para cada um dos fins indicados.  

Além do mais, terão acesso aos dados fornecidos pelos prestadores de serviços interessados de 
gestão de bases de dados, pelos prestadores de serviços de gestão de ações promocionais, a fim 
de poderem realizar o Sorteio e a escolha do vencedor, assim como os bancos e instituições 
financeiras, os Órgãos Públicos, os Juízes e os Tribunais para os casos previstos por lei. 

O participante garante que os dados fornecidos, se existirem, são verdadeiros, precisos, 
completos e atualizados, sendo responsável por quaisquer danos ou prejuízos, diretos ou 
indiretos, que possam ser causados em consequência da violação de tal obrigação.  

No caso de os dados fornecidos, se existirem, pertencerem a um terceiro, o participante garante 
que informou esse terceiro dos aspectos contidos nestes Termos e obteve a sua autorização 
para fornecer os seus dados ao Organizador, para os fins indicados. 

O Participante terá direito a: 

 Revogar o consentimento outorgado. 

 Obter confirmação sobre se o Organizador está tratando os dados pessoais que o 
concernem ou não.  

 Aceder aos seus dados pessoais. 

 Retificar dados incorretos ou incompletos. 

 Solicitar a eliminação dos seus dados quando, entre outros motivos, os dados já não 
forem necessários para os fins que foram recolhidos. 

 Obter do Organizador a limitação do processamento de dados quando se cumpra 
alguma das condições previstas na normativa de proteção de dados. 

 Solicitar a portabilidade dos seus dados. 

 Opor-se ao processamento dos seus dados. 

A fim de exercer os direitos acima referidos, deve dirigir-se uma comunicação escrita aos 
escritórios do Organizador situado no município de Vícar, na província de Almeria, localizado em 
Paraje Cerro de los Lobos, sem número, Código Postal 04738 ou ao endereço de e-mail 
info.marketing@kimitec.com, anexando uma cópia do seu DNI ou documento identificador 
equivalente e especificando o direito que você deseja exercer. 

Além disso, o participante poderá apresentar queixa à Agência Espanhola de Proteção de Dados 
no endereço Calle Jorge Juan, número 6, C.P. 28001, Madrid ou através da sua página oficial 
www.aepd.es, quando considere que o Organizador infringiu os seus direitos em matéria de 
proteção de dados.  

Sem prejuízo do acima exposto, a parte interessada pode contactar o Delegado de Proteção de 
Dados do Organizador através do e-mail  info.marketing@kimitec.com . 

mailto:info.marketing@kimitec.com
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17.- FORO E JURISDIÇÃO: 

Em caso de controvérsia e/ou divergência relacionada com a interpretação e/ou aplicação das 
disposições contidas nestes Termos ou do Sorteio, os Juízes e Tribunais da cidade de Almeria 
serão competentes para conhecer o assunto. 

Os participantes concordam com a escolha do foro, renunciando expressamente a qualquer 
outra jurisdição que possa ser legalmente aplicável a eles. 

 

 


