
“FRUTIPREMIOS” 
 
ENTIDADE ORGANIZADORA. 
Este concurso é organizado pela ARC Eurobanan SL (representante ISLA 
BONITA) com NIF B78344207 e morada em VillaVerde- Vallecas Km 3.800 – 
MercaMadrid, plataforma Baixa Nave B3 -3 , 28053, Madrid, inscrita no 
Mercantil de Madrid, volume 3744, livro 0, folio 209, secção 8 e titular do  
website www.eurobanan.com e  www.islabonitatropicalfruit.com  

DESCRICAO. 

O publico objectivo da presente promocao, sao os clientes minoristas da marca 
ISLA BONITA, que adquirem os seus produtos em algum dos postos de 
distribuição do Grupo ARC Eurobanan (Eurobanan Portugal; ARC Eurobanan 
Madrid; ARC Eurobanan  Vigo; ARC Eurobanan Valencia; ARC Eurobanan  
Alicante; ARC Eurobanan Murcia; ARC Eurobanan Palma de Mallorca; Centro 
Sevilla, Frutas Faustino; Centro Jerez, Frutas Faustino; Centro Barcelona, 
Morales e Hijos; Centro Bilbao, Frutas IRU) 

A participacao no concurso, implica a aceitacao dos termos e condicoes de 
participacao descritas abaixo. 
Se não esta de acordo, sugerimos que não participe. 
 
TERMOS E CONDIÇOES 
 
DURACAO E AMBITO: 
 
Este concurso está limitado à área geográfica do territorio português e 
espanhol. 
A data de inicio do concurso será 22/02/2017 e termina a 09/06/2017 com 500 
premios directos. 
 
O sorteio do premio final realizar se a a 10/06/2017, mediante sorteio fechado 
na aplicação easypromo ( de onde se desenrola o concurso) 
 
 
 
Requisitos para participar: 
 
Poderao participar todas as pessoas de maior idade, com residência no âmbito 
geográfico antes indicado, que sejam clientes da marca ISLA BONITA e 
adquiram os seus produtos em algum dos postos de distribuição antes 
indicados. 

A participação no concurso é gratuita e implica a plena aceitação do 
regulamento por parte do participante. 

Sera indispensável para participar no concurso, seguir todas as informações 
abaixo indicadas. 

Mecánica del Concurso: 



Para participar o participante deverá fornecer os seus dados mediante o 
formulario de registo da promocao. 

Por apenas preencher o formulário, o participante receberá um brinde directo, 
que será entregue no posto de venda habitual do Grupo ARC Eurobanan 
selecionado no seu formulário. 

Cada pessoa que registe os seus dados como usuário da promoção, terá 
direito a um único premio directo aleatório, que sera enviado ao cuidado do 
posto de venda do Grupo selecionado. 

Ser-lhe-á enviado um e-mail explicativo com a data e o contacto da pessoa 
para recolha do premio. 

Os códigos para se poder registar na promoção serão repartidos pelos 
comerciais dos diferentes postos de venda mencionados. Na compra de 5 
caixas do produto promovido, serão entregues 2 codigos. 

Premios 

Premios ate ao fim das existencias. 500 unidades durante toda a 
promocao (22/05/2017- 09/06/2017) 

AVENTAL 10 

BOLSA DE PRAIA 250 

COLETE   33 

COLETE 99 

TOALHA 5 

MOCHILA 3 

OCULOS DE SOL 30 

CHINELOS 70 

TOTAL 500 

 

Brinde direto. Só por se registar através da aplicação da promoção, cada 
participante recebera um brinde direto aleatório, único por registo de 
usuário. 

Brinde estrela. Os participantes que tenham registado os seus códigos 
durante o período promocional, ficarão habilitados ao premio final, 
mediante um sorteio realizado na app da promoção (easypromo). 

Experiencia Relax para 2 pessoas com 2 noites de hotel com 
acesso a spa e pequeno almoço entre mais de 350 hoteis.  

 

Isla Bonita reserva o direito de modificar em qualquer momento da promocao, 
os brindes a repartir entre o numero de participantes. 

 

Entrega de premios 



Brinde direto: Após o registo na app da promoção, será enviado um brinde ao 
posto de venda do grupo selecionado e notificar-se-á o participante para que 
possa passar a recolhe-lo na data indicada no e-mail envidado.  

Brinde estrela: O premio estrela será entregue de igual forma, no posto de 
venda selecionado, após notificação por e-mail ou via telefónica ao vencedor, 
informando das possíveis datas.  

Proteção de dados de carácter pessoal: 

Em cumprimento do previsto na lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, de 
Proteção de Dados de Carácter Pessoal (“LOPD”) e o Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de Dezembro, aprovado pelo regulamento de desenvolvimento  da LOPD 
(el “Reglamento”), informamos que os seus dados serão in corporados mnum 
ficheiro devidamente inscrito na agencia espanhola de proteção de dados, cujo 
responsável é a ARC Eurobanan SL (representante ISLA BONITA) , com a 
finalidade de gerir a sua participação em promoções e concursos. 

ISLA BONITA compromete se a tratar em todo o momento dos seus dados de 
carácter pessoal de forma absolutamente confidencial e de acordo com as 
finalidades previstas na presente clausula de privacidade, e adotara as 
medidas de índole técnica e organizativas necesarias, que garantam a 
seguranca dos seus dados e evitem a sua alteracao, perca, tratamento ou 
acesso nao autorizados, tendo em conta o estado da tecnología, a natureza 
dos dados armazenados e os riscos a que estao expostos, bem como o 
cumprimento do disposto no regulamento. 

Mediante a sua participacao nesta promocao, o participante consente 
expresamente que ISLA BONITA podera utilizar os seus dados de carácter 
pessoal (nome, apelidos e a sua imagem) em todas as actividades 
relacionadas com os premios (esencialmente no sentido de que todos os 
participantes sejam informados dos vencedores da promocao) com fins 
publicitários ou divulgação atraves do site http://www.islabonitatropicalfruit.com; 
do blog, assim como atraves das redes sociais Facebook, Twitter, cujo caso se 
produziria uma transferência internacional de dados a EEUU.Este pais 
actualmente não se considera um porto seguro, uma vez que o tribunal de 
justiça da Uniao Europeia (TJUE) declarou invalida a decisão da Comissao 
2000/520/CE que estabelecia o nível adequado de proteção das garantias para 
as transferências internacionais de dados a EEUU. Para mais informações 
pode consutar:  : 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internac
ionales/index-ides-idphp.php  

Mediante a participacao nesta promocao, e perante a aceitacao dos termos e 
condicoes, considera-se dado consentimento inequívoco à transferência 
internacional à EEUU antes mencionada. 

O participante é informado que pode exercer os seus direitos de acesso, 
retificação, oposição e cancelamento, mediante a remissão de uma 
comunicação escrita à ISLA BONITA para a direção de e-mail 
marketing@eurobanan.com, junto com uma copia do seu documento de 
identificacao indicando o direito que deseja exercer. Assim o participante 

http://www.islabonitatropicalfruit.com/
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-ides-idphp.php
mailto:marketing@eurobanan.com


declara que os dados que forneceu, são exatos e verdadeiros, e compromete-
se a comunicar à ISLA BONITA qualquer modificação dos seus dados de 
caracter pessoal as fim de que os mesmos de encontrem actualizados em todo 
o momento e não contenham erros. 

Direitos de imagen e propriedade Intelectual e Industrial 

Os participantes da presente promocao autorizam a ISLA BONITA a: 

1. Captacao e/ou publicaçao disponibilizada por parte da ISLA BONITA, da 
imagen do participante ( incluindo o nome e a sua imagem) 
 

2. A exportacao ( com carácter gratuito e sem oposicao alguma por parte 
da ISLA BONITA ao concorrente) da sua imagen e / ou nome completos, 
com fins comerciais e / ou promocionais de ISLA BONITA, efectuada por 
quaisqueres meios, suportes e formatos de exploracao ( tais como 
paginas de internet, perfis em redes sociais, blogs, notas de imprensa, 
etc.). A exportação antes mencionada, é autorizada sem limite temporal, 
geográfico ou de qualquer outra natureza, com efeitos de dar a conhecer 
a condição do concorrente e / ou vencedor do concurso, pelos meios 
que ISLA BONITA veja como convenientes. 

Assim os participantes cedem à ISLA BONITA que obtem a titularidade 
exclusiva e não de terceiros, todos os direitos de propriedade intelectual e 
industrial sobre conteúdos (comerciais, imagens, fotografias) publicados no 
presente concurso. A titularidade dos direitos de propriedade intelectual e 
industrial sobre os conteúdos publicados, incluindo o direito de reprodução, 
distribuição e transformação e comunicação publica para qualquer formato, 
suporte e modalidade de exportação conhecido incluindo com caracter 
enunciativo mas não limitativo, qualquer meio impresso, publicidade de 
qualquer tipo, redes sociais, radio, televisão, telemóvel ou de qualquer outro 
tipo. 

Responsabilidade de ISLA BONITA, Reservas e limitacoes 

Os participantes ISLA BONITA garantem expresamente à ISLA BONITA que 
todos os conteúdos (comentários, fotografias, arquivos, etc ) que se podessem 
publicar na presente promoção, não infrinjam as leis nem direitos de terceiros ( 
como direitos de propriedade intelectual de proteção de dados, direito de 
privacidade, a intimidade e a responsabilidade derivada de reclamações de 
terceiros, pelos anteriores conceitos. 

ISLA BONITA fica isenta de qualquer responsabilidade se existir algum erro 
nos dados fornecidos pelos proprios concorrentes que impecam a sua 
identificaçao..  

ISLA BONITA reserva o direito a efectuar trocas que ajudem ao bom 
desenvolvimento da promocao quando ocorra causa justificada ou motivos de 
forca maior, que impeçam leva-lo a fim na forma em que recorrem as presentes 
basaes, tal como o direito a adiar ou ampliar o preiodo do concurso, assim 
como o poder de interpretar as presentes bases legais. 

ISLA BONITA reserva a possibilidade de nao conceder o brinde aos 
participantes que nao cumpram as regras da promocao, ou incorram em más 
praticas tais como a troca dos cartões, a compra e venda do justificante de 



compra, ficando ISLA BONITA isenta de toda a responsabilidade perante este 
tipo de incumprimento dos participantes.  

Asistencia aoParticipante 
Para qualquer consulta, duvida ou em caso de ocorrer qualquer incidencia 

relacionada com o concurso, o participante pode dirigir-se a: 

marketing@eurobanan.com. En nenhum caso o participante deverá dirigir-se 

aoFacebook. 
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