
Regulamento da campanha ‘Vai à Transpyr com a Kenda’ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bicimax Artigos Desportivos S.A, com domicílio fiscal na Rua José Afonso 161 B, 2430-402 
Comeiras (Marinha Grande - Portugal) e com NIF 503 308 030 organiza uma campanha 
com o nome “Vai à Transpyr com a Kenda”. 
 
2. Datas da campanha e localização geográfica. 
 
A data de início da campanha é dia 01/02/2023 às 00h00 e finaliza no dia 31/03/2023 às 
23h59. Apenas durante este período é possível participar na campanha.  
 
A Bicimax Artigos Desportivos S.A, reserva-se no direito de atrasar ou ampliar o período 
do passatempo em caso de força maior, assim como ao direito de interpretar o presente 
regulamento e condições legais. 
 
Apenas serão válidas as compras realizadas em lojas de Portugal, Espanha e Andorra. 
 
3. Regras e condições de participação. 
 
Podem participar no concurso maiores de 18 anos, cumpridos desde o primeiro dia da 
prova (Deporvillage Transpyr Coast to Coast 2023). 
 
Não poderão participar na campanha, e consequentemente serem vencedores: 
colaboradores da empresa organizadora, familiares dos colaboradores da empresa 
organizadora e/ou perfis fraudulentos. 
 
Também não é permitida a participação através de terceiros, nem o uso de múltiplas 
identidades. 
 
Para participar, os concorrentes devem comprar dois pneus 'Kenda Booster 29" x2.2 PRO 
TR', dentro das datas desta campanha, e registar a sua participação no website indicado 
(www.bicimax.com). Aí, o utilizador deve preencher um formulário de registo com os seus 
dados pessoais (nome completo, apelido, bilhete de identidade/cartão de cidadão, e-mail, 
número de telefone de contacto e nome da loja onde foi feita a compra), bem como 
carregar uma fotografia do seu recibo de compra como comprovativo. Da mesma forma, 
deverá guardar o(s) bilhete(s) de compra até à finalização do sorteio, pois será confirmada 
a sua veracidade.  
 
Serão admitidas tantas participações por utilizador quantas as compras (de dois pneus 
'Kenda Booster 29" x2,2 PRO TR') efetuadas dentro das datas da campanha.  
 
A Bicimax Artigos Desportivos S.A. reserva-se no direito de fazer alterações à campanha 
durante o seu desenvolvimento, caso surja algo que impeça a sua conclusão com sucesso 
ou para melhorar o seu próprio progresso. 
 
 



4. Seleção do vencedor e modelo do sorteio. 
 
A seleção dos vencedores terá lugar a 3 de Abril de 2023 através de uma plataforma online 
- que certificará que a seleção foi aleatória - de entre os participantes que reúnam as 
condições. 
 
Haverá um vencedor e 3 suplentes, todos eles escolhidos aleatoriamente e após a 
certificação de cumprimento dos requisitos. 
 
O nome do vencedor pode ser encontrado no website da campanha (www.bicimax.com). 
O vencedor também será contactado por e-mail/telefone. Se o mesmo não responder no 
prazo de 3 dias, o prémio será passado ao primeiro suplente, que também terá 3 dias para 
responder, e assim por diante. Uma vez o prémio oferecido ao suplente, o vencedor 
anterior perderá o direito de reclamar o prémio.  
 
A Bicimax Artigos Desportivos S.A. está isenta de responsabilidade no caso de qualquer 
erro nos dados fornecidos pelos vencedores/ suplentes, que impeçam a sua identificação/ 
contato. 
 
A Bicimax Artigos Desportivos S.A. reserva-se no direito de declarar os prémios nulos, 
caso os vencedores ou os suplentes designados não cumprirem os requisitos mencionados 
nestas regras, bem como no caso de não ser possível localizar o vencedor e/ou os 
suplentes. 
 
5. Valor e natureza do prémio oferecido. 
 
O prémio consistirá numa inscrição para a Deporvillage Transpyr Coast to Coast 2023, 
avaliada em 1.095 euros (o utilizador poderá escolher a modalidade entre todas as 
oferecidas pela Transpyr a um custo não superior a 1.095 euros). 
 
O registo é pessoal e intransmissível e não pode ser trocado por dinheiro. Válido apenas 
para novos registos. Não inclui alojamento ou outros serviços opcionais. 
 
O vencedor concorda em cumprir o regulamento da prova, que pode ser consultado no 
seguinte link (https://mtb.transpyr.com/normativa-de-inscripcion/). 
 
Também, neste link (https://mtb.transpyr.com/packs/) pode verificar o que está incluído 
no registo e o que não está. 
 
A Bicimax Artigos Desportivos S.A. não se responsabiliza por qualquer possível perda, 
dano, roubo ou qualquer outra circunstância atribuível a serviços de correio que possam 
afetar a entrega dos prémios. 
 
 
6. Informações relativas ao tratamento de dados pessoais (em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016).  
 



6.1. O controlador responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Bicimax 
Artigos Desportivos S.A (NIF 503 308 030). Os dados de contato do controlador de dados 
são os seguintes: 
 
Endereço: Rua José Afonso 161 B, 2430-402 Comeiras (Marinha Grande - Portugal) 
E-mail: info@bicimax.com 
  
6.2. A finalidade do tratamento de dados pessoais:  
 
- Publicidade e prospeção comercial.   
- Gestão da participação no concurso "Vai à Transpyr com a Kenda", no desenvolvimento 
do mesmo e na designação do(s) vencedor(es). 
- Publicação dos vencedores em redes sociais e outros meios de comunicação social. 
- Enviar promoções e subsequentes ações de marketing a fim de divulgar e promover as 
atividades da Bicimax Artigos Desportivos S.A. 
 
6.3 Períodos de retenção de informação: Os dados de identificação dos participantes 
serão retidos durante o tempo estritamente necessário para o desenvolvimento do 
concurso e durante os períodos legais, que ao seu caso, sejam aplicáveis. Os dados 
utilizados para publicidade e prospeção comercial serão mantidos indefinidamente, a 
menos que o utilizador solicite à Bicimax Artigos Desportivos S.A. para cancelar a sua 
inscrição. 
 
6.4 Base jurídica para o tratamento de dados: a legitimidade para o processamento de 
dados é o consentimento dado pelo participante na inscrição do concurso e, portanto, 
com a aceitação destas regras. Contudo, em caso de retirada do consentimento, isto não 
afetará a legalidade do processamento anteriormente efetuado. 
 
6.5. Transferências de dados: nenhuma transferência de dados para terceiros ou 
transferências internacionais será executada. A Bicimax Artigos Desportivos S.A., como 
processador de dados de clientes, pode aceder e armazenar os dados (dentro da UE) para 
oferecer os serviços da sua empresa ao cliente no âmbito / acordo / contrato com ele e 
apenas para esse fim. 
 
6.6. Direitos do Participante: Os titulares dos dados podem exercer os seus direitos de 
acesso, retificação, apagamento, portabilidade e limitação ou oposição dos dados nos 
casos e na medida estabelecida no GDPR EU 2016/679.  Da mesma forma, também tem o 
direito, e possibilidade, de retirar o seu consentimento em qualquer altura.  Para exercer 
estes direitos pode contactar a Bicimax Artigos Desportivos S.A, através de qualquer um 
dos seguintes canais: 
 
⁃ Email: info@bicimax.com 
⁃ Telefone: +351 244 575 195 
⁃ Endereço postal: Rua José Afonso 161 B, 2430-402 Comeiras (Marinha Grande - 
Portugal). 
 
É informado do seu direito de apresentar uma queixa à Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (www.cnpd.pt).  



 
7. Penalizações em caso de utilização fraudulenta. 
 
Entende-se por fraude a utilização de plataformas ou aplicações independentes para obter 
mais participações na competição, bem como comportamentos que detetamos como 
aparentemente abusivos e/ou maliciosos. 
 
A deteção de qualquer uma destas práticas resultará no cancelamento da participação. 
 
A Bicimax Artigos Desportivos S.A. reserva-se no direito de tomar medidas legais contra 
aqueles que realizem qualquer ato suscetível de ser considerado como manipulação ou 
falsificação do concurso. 
 
A Bicimax Artigos Desportivos S.A. está isenta de qualquer responsabilidade por danos 
que possam acontecer devido à falta temporária de disponibilidade ou continuidade do 
funcionamento da aplicação através da qual é realizada a campanha, à deceção da 
utilidade que os utilizadores lhe possam ter atribuído e ao acesso às diferentes páginas e 
ao envio de respostas de participação através da Internet. 
 
8. Transferência de direitos de imagem e/ou propriedade intelectual.  
 
O vencedor autoriza a Bicimax Artigos Desportivos S.A. a utilizar livremente materiais 
audiovisuais (fotografias e imagens) gravados antes, durante e após o evento em que a 
pessoa possa ser reconhecida, concordando assim com a sua publicação e divulgação. 
 
O vencedor cede os direitos de exploração das suas fotografias/ vídeos à empresa Bicimax 
Artigos Desportivos S.A. durante 5 anos para Portugal, Andorra e Espanha. 
 
9. Aceitação das bases legais. 
 
A participação no concurso implica a aceitação destes termos e condições legais. 
Qualquer manifestação de não aceitação total ou parcial das bases legais implicará na 
exclusão do participante e, como resultado, a Bicimax Artigos Desportivos S.A será 
libertada do cumprimento da obrigação para com este participante. 


