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III Edição 
Concurso “Mares Circulares” START-UP 

 
Convocatória 2020 

 
- REGULAMENTO - 

 

• Organizador do concurso: a Asociación Chelonia (em diante, “Chelonia”) com CIF 
G82087198, no âmbito do projeto “Mares Circulares”, organiza um concurso para apoio a 
uma start-up ou projeto empresarial que trabalhe numa solução para a problemática 
ambiental ao nível da economia circular e lixo marinho simultaneamente (em diante, o 
“Concurso”). Este concurso é patrocinado por The Coca-Cola Foundation (em diante, 
“TCCF”), apesar da TCCF não ter nenhuma responsabilidade sobre a sua organização ou 
gestão. 
 

• Objeto do Concurso:  
- Fomentar a participação da sociedade civil, instituições e organizações, dedicadas 

à investigação e conservação dos recursos naturais, na procura de soluções 
empresariais que resolvam a problemática ambiental criada pelo lixo marinho, 
através de economia circular e limpezas de mares, costas, ribeiras, praias, 
reciclagem de embalagens, inclusão de material reciclado em embalagens, entre 
outros. 

- Promover o empreendimento, o estímulo de ideias inovadoras e projetos de 
investigação que ofereçam alternativas à redução do impacto dos resíduos sólidos 
em mares e costas de Portugal e Espanha a curto, médio e longo prazo, através de 
iniciativas associadas à economia circular. 

- Reconhecer às instituições, organizações e à sociedade civil em geral, os esforços 
na procura de soluções empresariais sustentáveis face ao problema do lixo 
marinho.  
 
 

TERMOS E CONDIÇÕES 
 
 

I.- REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
A Chelonia, no âmbito do projeto “Mares Circulares”, lança a III Edição do “Concurso Mares 
Circulares” Start-up (2020), através do qual será selecionado um projeto empresarial ou start-up, 
cujo objeto de negócio resolva um problema ambiental derivado do lixo marinho graças a uma 
solução baseada em princípios e metodologias próprias da economia circular. O projeto 
empresarial vencedor deve seguir critérios de viabilidade económica a curto e médio prazo. 

 
Para participar, será necessário apresentar os dados e documentação especificada na secção III 
do presente regulamento. Como tal é disponibilizado um “Formulário de Candidatura”, alojado no 
website corporativo de Chelonia (www.chelonia.es e www.asociacionchelonia.org [domínios 
enlaçados]), assim como um endereço eletrónico: concursomarescirculares@chelonia.es, para 
o qual deverá ser enviado o “Formulário de Candidatura” assim como toda a documentação 
complementar.  

 
O projeto deve ser apresentado por uma pessoa física, maior de idade, residente em Espanha ou 
Portugal. Esta pessoa deverá integrar uma destas categorias:  

http://www.chelonia.es/
http://www.asociacionchelonia.org/
mailto:concursomarescirculares@chelonia.es


  
 

 

 

 

2 
 

 

• Pessoa física que desenvolva ou pretenda desenvolver atividades relacionadas com a 
redução de resíduos ou com a economia circular. 
 

• Investigador e/ou representante de grupos de investigação vinculados a universidades 
públicas ou privadas, incluindo professores, estudantes ou profissionais que se encontrem 
a desenvolver e/ou a formular projetos relacionados com a redução ou gestão de resíduos 
sólidos ou lixo marinho e que não participem de forma ativa no projeto Mares Circulares. 
 

• Sócio, trabalhador ou colaborador de organizações sem fins lucrativos, devidamente 
constituídas, e que tenham como missão a conservação do meio ambiente, ou da 
biodiversidade em geral, e que promovam a sustentabilidade. 
 

Atendendo a que este concurso é dirigido a pequenos e médios empreendedores e start-ups, não 
podem participar pessoas, sociedades ou entidades que tenham uma estrutura superior a uma 
média empresa, de acordo a seguinte descrição. Assim, para este concurso, será considerado 
que uma pessoa, sociedade ou entidade tem uma estrutura superior a uma média empresa, 
quando a entidade ou pessoa apresente uma estrutura maior a 250 pessoas, um volume de 
negócio anual maior a 250 milhões de Euros ou um balanço geral anual superior aos 43 milhões 
de Euros. 
 
 
Para participarem no presente concurso, os projetos empresariais deverão cumprir 
obrigatoriamente todas as seguintes condições: 
 

• Natureza do projeto empresarial: o projeto empresarial deve propor soluções práticas, 
dentro da problemática do lixo marinho, para aplicar ao nível dos habitats ou dos 
organismos dulçaquícolas, costeiros ou marinhos, incorporando, sempre que possível uma 
componente de sensibilização ou envolvimento da população local. Esta solução deve ter 
como resultado a constituição ou consolidação de uma empresa que tenha como objetivo o 
impulso da economia circular. 
 

• Tipo de iniciativa: o projeto empresarial deve ser uma iniciativa de empreendimento com 
um claro destaque na resolução dum desafio ambiental associado à economia circular e ao 
lixo marinho, ou seja, o projeto deverá contemplar a intersecção dos aspectos ambientais e 
económicos, criando oportunidades de crescimento sem incrementar, dentro do possível, o 
uso de recursos. A ideia apresentada deve ser viável economicamente a curto e médio 
prazo. 
 

• Desenvolvimento do projeto: o projeto empresarial pode estar em fase de idealização ou 
“early stage”, mas deve identificar claramente a sua viabilidade a curto prazo e a sua 
idoneidade como resposta a uma potencial procura de mercado.  
 

• Ética inquestionável: o projeto empresarial, assim como todos os membros da sua 
equipa promotora, devem dar provas de uma total coerência ao nível dos seus valores, 
discurso público e trajetória vital. Esta questão abrange quer os participantes selecionados 
quer os membros das suas equipas. 
 
 

Em complemento, destacam-se os seguintes aspetos que serão valorizados positivamente na 
análise dos projetos empresariais:  
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• Equipa: será valorizado positivamente que o líder do projeto apresente uma equipa de 
trabalho, apesar de não ser requisito obrigatório. O número de membros da equipa não 
poderá ser superior a 250 pessoas. 
 

• Parcerias: será valorizado positivamente que a pessoa candidata apresente o seu projeto 
em parceria com alguma entidade que apoie a sua ideia e pretenda participar na sua 
implementação: empresas, associações, instituições públicas, instituições educativas, 
cooperativas, etc. 

 
 
II- PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 
O período de vigência do concurso é de 2 de março a 30 de outubro de 2020, inclusive. 

 
Fases do concurso 
 

• Inscrição: o prazo para a entrega do “Formulário de Candidatura” e da documentação 
complementar do projeto especificada na secção “Candidaturas” da secção III, termina a 
30 de outubro de 2020 às 23:59 horas (hora peninsular espanhola).  

 

• Deliberação: será realizada por um Júri independente de especialistas, relacionados com 
a problemática do lixo marinho e com a promoção da economia circular, coordenado pela 
Chelonia e cujo veredicto será comunicado no dia 16 de novembro de 2020. 

 
 
III- PROJETOS FINALISTAS 
 
O Júri 
 
A seleção do projeto empresarial vencedor será realizada por um Júri avaliador independente e 
especializado em temas relacionados com o lixo marinho e com a economia circular. 
 
O Júri avaliador é constituído por representantes de universidades ou entidade públicas e privadas 
espanholas e portuguesas. 
 
O veredito final do Júri para a escolha do projeto vencedor será incontestável, devendo ser aceite 
por todos os participantes no concurso. 
 
Critérios de avaliação 
 
Os critérios que o Júri utilizará para eleger o projeto vencedor serão os seguintes: 
 

• Carácter inovador do projeto: deve ser um projeto que pelas características apresente 
algo novo e/ou original, no âmbito do lixo marinho e da economia circular. 

• Viabilidade económica e time-to-market: será valorizada a viabilidade económica do 
projeto empresarial, assim como o seu calendário de implementação e lançamento no 
mercado.    

• Capacidade de transformação e impacto de retorno: será valorizado se o projeto é 
capaz de gerar um impacto ambiental positivo facilmente mensurável. 
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• Investimento económico: será valorizado que o investimento necessário para 
implementação do projeto seja o mínimo possível.  

• Equipa: será valorizada a apresentação duma equipa de trabalho que tenha já uma 
trajetória na gestão de projetos de economia circular e lixo marinho. O número de 
membros da equipa não poderá ser superior a 250 pessoas. 

• Área geográfica de implementação do projeto: a área de implementação deve ser 
prioritariamente Espanha e/ou Portugal. Será valorizado o projeto que beneficie regiões 
economicamente desfavorecidas face a regiões mais desenvolvidas.  

• Parcerias: será valorizado o projeto empresarial que conte com o apoio de entidades que 
garantam a implementação e continuidade do projeto, podendo ser empresas, 
associações, instituições públicas, instituições educativas, cooperativas, etc. Estas 
entidades não podem fazer parte da equipa de trabalho do projeto Mares Circulares. 

 
 
Candidaturas 
 
Só serão aceites candidaturas redigidas em espanhol ou português, devidamente preenchidas e 
recebidas até às 23:59 horas (hora peninsular espanhola) de 30 de outubro de 2020.  

 
Serão aceites as candidaturas devidamente preenchidas através do “Formulário de Candidatura” 
disponível no website (http://www.chelonia.es - http://www.asociacionchelonia.org) e cuja 
documentação seja enviada por correio eletrónico para o endereço 
concursomarescirculares@chelonia.es antes do mencionado prazo, indicando no Assunto 
“Concurso Start-up”. 

 

• Documentação obrigatória a anexar na candidatura: 
 

- “Formulário de Candidatura” devidamente preenchido. 
- Curriculum vitae do representante do projeto empresarial, com uma extensão 

máxima de 5 páginas (A4) e até 5 MB em formato PDF. 
- Cópia do documento de identificação (cartão de cidadão ou passaporte), em 

formato PDF ou de imagem. 
- Em caso de ser uma candidatura vinculada a alguma entidade (ONG, universidade, 

centro de pesquisa), cópia do seu número de identificação ou registo. 
- Cartas de apoio de instituições, universidades e/ou reconhecidos especialistas 

sobre a matéria; como mínimo 1 e máximo 3 em formato PDF. 
 
O Júri, em qualquer momento, poderá solicitar ao representante do projeto empresarial 
documentação complementar à apresentada para participar no concurso, de forma a validar a 
veracidade da informação enviada. 
 
 
Limites 

 
Só poderá ser apresentada uma única candidatura por pessoa física. 
 
Entre 30 de outubro e 5 de novembro de 2020 serão avaliadas todas as candidaturas 
apresentadas para comprovação de que foi entregue, de forma correta e completa, toda a 
documentação solicitada. Caso contrário, a organização entrará em contato com as candidaturas 
que apresentem falhas ao nível da documentação, para que corrijam os erros identificados 
antes do 10 de novembro de 2020. No caso de que não serem corrigidos os erros identificados 
antes dessa data, a candidatura será desqualificada. 

http://www.chelonia.es/
mailto:concursomarescirculares@chelonia.es
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Após 30 de outubro de 2020 não será aceite a apresentação de novas candidaturas de 
projeto. 

 
 
IV. O PRÉMIO 
 
O projeto vencedor receberá um prémio no valor de 5.000 euros líquidos, que serão transferidos 
para uma conta em nome da pessoa física cujo projeto empresarial tenha sido selecionado pelo 
Júri.  
 
Esta verba deverá ser utilizada unicamente no financiamento do projeto empresarial. 
 
Para poder ter acesso ao prémio será necessário que a pessoa física assine e entregue à 
Chelonia uma Carta de Aceitação no prazo máximo de 5 dias úteis desde a notificação da 
Chelonia, como projeto vencedor, notificação realizada por correio eletrónico, e à qual a Chelonia 
anexará a mencionada carta. O vencedor deverá preencher a carta, assiná-la e enviá-la para o  
seguinte endereço:  
 
Asociación Chelonia 
c/ Aristóteles, 3 
28027 Madrid 
 
 

A carta também pode ser assinada digitalmente e enviada por correio eletrónico 
concursomarescirculares@chelonia.es. Se no prazo de 5 dias úteis, desde a comunicação por 
escrito da condição de vencedor por parte da Chelonia, não for possível contactar com a pessoa 
que apresentou o projeto ou se não houver qualquer resposta, passar-se-á a contatar com a 
pessoa responsável pelo seguinte projeto incluído na lista de reserva, de acordo com a selecção 
do Júri, que elegerá 3 projetos para a mencionada lista de reserva. 
 
Além disso, convém ter em conta que: 

• O valor do prémio será atribuído por transferência bancaria num período de 60 dias úteis 
depois de receber a Carta de Aceitação.  

• A totalidade do valor do prémio será atribuída num único pagamento. 

• O valor do prémio não deve ser utilizado para cobrir gastos salariais de pessoal já 
contratado, pagamento de matrículas ou taxas de programas académicos ou atividades 
similares, a não ser investidos integramente no projeto empresarial. Pode ser utilizado para 
a contratação de pessoal exclusivo para atividades específicas do projeto, serviços 
externos (assistências técnicas), equipamento, consumíveis, gastos de deslocação e 
gestão para trabalhos de campo ou similares, relacionados diretamente com o projeto. 
Caso contrário, a organização poderá reclamar a devolução do prémio ao vencedor se 
existirem evidências de que o investimento não cumpriu com os requisitos citados. 

 
Ao receber o premio e como constará na Carta de Aceitação, o projeto vencedor encontra-se 
obrigado a: 

• Informar a Chelonia semestralmente do avanço do seu projeto empresarial durante o prazo 
de um ano desde a recepção do prémio. O projeto vencedor deverá entregar um 
relatório (intermédio) de resultados antes do 30 de junho de 2021 e outro final, em 
dezembro do mesmo ano, uma vez concluída a primeira fase do lançamento empresarial 
do projeto. Os formulários para estes relatórios, intermédio e final, que incluirão as 
instruções para o acompanhamento de fontes de verificação mínimas (fotografias ou 
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vídeos, mapas, copia dos materiais desenvolvidos durante o projeto, etc.), serão entregues 
ao longo do ano. 

• Participar nos materiais de comunicação que Chelonia determine para dar visibilidade ao 
projeto Mares Circulares e a sua empresa através da gravação de vídeos, artigos, 
comunicados em imprensa, etc. 

  
 
Em caso do vencedor não cumprir com as entregas de relatório mencionadas no ponto anterior 
nem participar nos materiais de comunicação elaborados por Chelonia, de acordo com o indicado 
nos pontos anteriores, Chelonia poderá reclamar a devolução do prémio. 
 
O projeto vencedor não terá direito a solicitar a substituição parcial ou total do valor do prémio que 
lhe corresponde. Igualmente, o prémio em dinheiro tem carácter pessoal e intransmissível. 
 
O valor do prémio recebido pelo projeto vencedor encontra-se sujeita a retenção fiscal conforme a 
secção “Retenção Fiscal” do presente regulamento. 
 
 
Comunicação e entrega do valor do prémio 
 
A dinâmica e o início do concurso serão comunicados através dos canais próprios da Chelonia e 
da TCCF como patrocinadora do mesmo, assim como de sociedades do seu Grupo como Coca-
Cola Services, S.A. (“Coca-Cola Services”), e/ou a sociedade concessionária em Espanha, 
Andorra e Portugal de The Coca-Cola Company, Coca-Coca European Partners Iberia, S.L.U. 
(“CCEP”), sendo os websites www.chelonia.es e www.asociacionchelonia.org, e 
www.cocacolaespaña.es, www.cocacola.es ou ccepiberia.com as plataformas digitais nas que se 
poderá facilitar o acesso a toda a informação relacionada com a participação no presente 
Concurso. 
 
O Concurso poderá ser igualmente comunicado através doutros canais e/ou perfiles mediáticos se 
for considerado pertinente. 
 
Chelonia entrará em contato com o representante do projeto vencedor através de mensagem de 
correio eletrónico e, se for o caso, duma chamada telefónica para confirmar a sua condição de 
projeto vencedor e aplicar os detalhes relacionados com a obtenção do prémio.  
 
Se no prazo de 5 dias úteis não for possível contatar com o representante do projeto vencedor, a 
organização passará a contatar com o primeiro projeto da lista de reserva correspondente, de 
acordo com o decidido pelo Júri. 
 
 
Carta de Aceitação  
 
O vencedor assinará uma Carta de Aceitação que deverá ser preenchida em todos os seus 
termos pelo representante do projeto vencedor, anexando fotocópia do documento de 
identificação. 
 
Será considerado pela organização como não ACEITAÇÃO DO PRÉMIO (RENÚNCIA): 
 
a. A devolução à Chelonia da Carta de Aceitação sem a inclusão do nome do vencedor, com 

fotocópia do documento de identificação em anexo. Se a Carta de Aceitação não chegar 

http://www.chelonia.es/
http://www.cocacolaespaña.es/
http://www.cocacola.es/
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corretamente preenchida, assinada e acompanhada da cópia do documento de identificação 
da pessoa vencedora, será comunicado por correio eletrónico esta situação e a pessoa terá 5 
dias úteis para corrigir os erros, contados a partir do dia seguinte ao do envio da comunicação. 
O vencedor que não envie a sua Carta de Aceitação entende-se que renuncia ao prémio. 

b. A devolução à Chelonia da Carta de Aceitação sem inclusão da assinatura de aceitação do 
prémio em forma expressa e incondicional por parte do vencedor. Não são válidas aceitações 
condicionadas ou limitadas. 

c. A não recepção da Carta de Aceitação dentro do prazo previsto (5 dias úteis a partir do dia 
seguinte ao da comunicação da condição de vencedor). 

Se o projeto vencedor não aceitar ou renunciar o valor do prémio, será eleito o seguinte 
participante em ordem da lista de reserva e assim sucessivamente até o terceiro projeto reserva. 
Se nem o vencedor, nem os projetos reserva aceitarem o prémio, ele ficará sem efeito. 
 
 
 
V. CONDIÇÕES GERAIS 
 
1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Esta Promoção rege-se pela legislação vigente em Espanha e pelo presente Regulamento. 
 
Em cumprimento do estabelecido na normativa vigente sobre proteção de dados de carácter 
pessoal, Regulamento (UE) 2016/679 Geral de Proteção de Dados (em diante RGPD), “Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal”, e o seu 
regulamento de desenvolvimento, assim como outras normas, os participantes e, se for o caso, 
vencedores ficam informados dos temos seguintes em relação ao tratamento dos seus dados 
pessoais. 
 
 
2. ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO DE DADOS COM A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO 
A participação neste concurso é voluntária, de forma que a mera participação nele implica 
necessariamente a aceitação expressa pelos participantes e, se for o caso, vencedores, do 
tratamento dos dados, conforme o exposto na presente cláusula. 
 
Os participantes estão obrigados a disponibilizar dados exatos e atualizados, entendendo-se, 
consequentemente, que são exatos e atuais os dados disponibilizados pelos participantes e, se for 
o caso, vencedores, em qualquer fase do concurso, sendo a sua responsabilidade comunicar 
qualquer atualização e/ou rectificação deles à Chelonia. 
 
 
3. INFORMAÇÃO SOBRE O RESPONSÁVEL DO TRATAMENTO 
A Asociación Chelonia, com Código de Identificação Fiscal G82087198 e com sede em C/ 
Aristóteles 3, 28027 Madrid, endereço eletrónico de contato chelonia@chelonia.es e telefone +34 
696057631.  
 
 
4. INFORMAÇÃO SOBRE A FINALIDADE E BASE JURÍDICA DO TRATAMENTO 
Com base jurídica no consentimento, o tratamento dos dados pessoais dos candidatos, 
participantes e vencedores terá as seguintes finalidades: 
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- Registo dos candidatos que desejem participar no concurso através dos canais habilitados 
para isso e verificar a sua identificação mediante documentos oficiais de identificação.  

- Verificação do cumprimento das condições de participação no concurso, estabelecidas no 
Regulamento.  

- Gestão da participação dos candidatos e participantes através das distintas fases, o que 
inclui o envio das mensagens necessárias para o efeito, alertas resultantes de análises e 
colocação à disposição dos participantes, toda a informação necessária para que a sua 
participação seja ajustada ao presente Regulamento. 

- Verificação e, se for o caso, eliminação das participações fraudulentas ou contrárias ao 
presente Regulamento. 

- Publicação dos dados identificativos dos participantes e projeto associado, incluindo a 
imagem de acordo com a “Ley 1/1982”, através de meios de comunicação eletrónicos 
(Internet, websites e redes sociais, o que supõe um tratamento com carácter massivo e 
universal) e/ou convencionais (papel, fotografias, vídeos e outros análogos), assim como 
qualquer outra publicação dos seus dados, resultante do estabelecido no presente 
Regulamento em relação à exploração dos direitos de imagem (ponto 9). 

 
Com base jurídica no consentimento, e em relação aos que resultem vencedores, os seus 
dados pessoais serão objeto de tratamento para os seguintes fins: 
 

- Verificar que o Prémio foi obtido de forma lícita e que a sua participação está ajustada ao 
presente Regulamento. 

- Entregar o Prémio aos vencedores, conforme a identificação dos documentos oficiais de 
identificação. 

- Comunicar ao vencedor o Prémio obtido mediante o envio de um correio eletrónico, carta 
ou contato telefónico. Serão considerados corretos os dados que o participante 
disponibilizou no momento de registo para participar no concurso. 

- Enviar ao vencedor a Carta de Aceitação, a qual deverá preencher e reenviar para a 
Chelonia, com a fotocópia do seu documento de identificação em anexo. 

- Publicação dos dados identificativos e do projeto do vencedor, incluindo a sua imagem, de 
acordo com a “Ley 1/1982”, através de meios de comunicação eletrónicos (Internet, 
websites e redes sociais, o que supõe um tratamento com carácter massivo e universal) 
e/ou convencionais (papel, fotografias, vídeos e outros análogos), assim como qualquer 
outra publicação dos seus dados, resultante do estabelecido no presente Regulamento em 
relação com a exploração dos direitos de imagem (ponto 9). 

 
Dado o carácter obrigatório do conteúdo do tratamento dos dados pessoais do interessado, a 
inscrição e participação no Concurso supõe a plena aceitação expressa das finalidades de 
tratamento indicadas. Logo, se o participante, ou, se for o caso, vencedor, não consentir algum 
tratamento dos seus dados, deverá abster-se de participar no presente concurso. 
 
 
5. DESTINATÁRIOS DOS DADOS 
 
Com base jurídica no consentimento dos participantes e vencedores 
Os dados pessoais dos participantes serão comunicados ao Júri e, em caso de resultar vencedor, 
os dados pessoais serão comunicados às entidades gestoras dos prémios. 
 
Com base jurídica no cumprimento de obrigações legais 
Os dados pessoais dos participantes e vencedores poderão ser comunicados a Administrações 
Públicas competentes no âmbito da matéria, Juízes, Tribunais, em caso de impugnações, 
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reclamações de qualquer índole, candidaturas e requerimentos, assim como reclamação de 
abusos quer por terceiros quer pela Asociación Chelonia. No caso de resultar vencedor, os dados 
pessoais serão comunicados à Fazenda a fim de praticar a retenção fiscal, correspondente ao seu 
caso. 
 
Encargados do tratamento 
ASOCIACIÓN CHELONIA com sede em C/ Aristóteles 3, 28027 Madrid, colaborará com terceiras 
empresas externas com o fim de prestar serviços necessários para a atividade e os tratamentos 
indicados no presente Regulamento e/ou funções auxiliares de apoio aos mesmos. Os dados 
serão postos a disposição dos mencionados gestores de tratamento, ao abrigo de um contrato de 
prestação de serviços e outro de gestão de tratamento com a obrigação de seguir as instruções 
de tratamento proporcionadas pela Asociación Chelonia, de guardar a confidencialidade, devolver 
e/ou destruir os dados à conclusão do serviço, estando proibido o tratamento dos dados para fins 
próprios dos responsáveis do tratamento.  
 
 
6. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DE DADOS 
Os dados pessoais serão tratados durante todo o tempo de duração do Concurso e, no caso dos 
vencedores, durante todo o tempo que precise o desfrute do Prémio, e findos estes períodos, pelo 
tempo necessário até completar os prazos de prescrição das possíveis reclamações ou queixas 
derivadas do mesmo. 
 
 
7. DIREITOS EN MATÉRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
Direitos 
Os participantes e vencedores podem solicitar o exercício dos seus direitos de acesso, retificação, 
supressão, limitação ao tratamento, oposição, portabilidade e direito a não ser objeto de uma 
decisão baseada unicamente no tratamento automatizado, assim como a retirada do 
consentimento outorgado para o tratamento em qualquer momento, sem que isso afete a 
legitimidade do tratamento baseado no consentimento prévio à sua retirada, mediante envio de 
uma petição escrita a ASOCIACIÓN CHELONIA com domicílio em C/ Aristóteles 3, 28027 Madrid, 
acompanhando uma cópia dos dois versos do seu documento de identificação ou documento 
válido em Direito para acreditar a identidade do solicitante. 
 
Em qualquer caso, a retirada do consentimento para o tratamento dos dados com os fins 
indicados no presente Regulamento constituirá causa de anulação da participação realizada e 
exclusão do concurso, sem possibilidade de realizar o usufruto do Prémio. 
 
Direito a apresentar uma reclamação perante a autoridade de controlo 
Os participantes e vencedores também têm direito a apresentar uma reclamação perante a 
autoridade de controlo, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), assim como solicitar 
ante este organismo a tutela de seus direitos, através do website www.agpd.es, e/ou no seguinte 
endereço C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid e no telefone de contato 912 663 517. 
 
 
 
 
 
8. ALCANCE DO CONTEÚDO DO TRATAMENTO DOS DADOS DE PARTICIPANTES E 
VENCEDORES 

http://www.agpd.es/
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O estabelecido no presente Regulamento, em relação com o conteúdo do tratamento de dados 
pessoais dos participantes e vencedores, é complementar e não exclui quaisquer outros textos 
legais informativos comunicados aos citados interessados através de cupões, formulários de 
registo, políticas de privacidade e outros documentos em qualquer fase da sua participação no 
presente concurso. 
 
 
9. DIREITOS DE IMAGEM 
Relativamente aos direitos de imagem dos participantes, incluídos aqueles que resultem 
vencedores, os participantes do Concurso, ao participar, automaticamente cedem os direitos de 
imagem resultantes à Asociación Chelonia segundo as seguintes indicações. 
 
- Direitos de imagem. Em conformidade com a “Ley 1/1982 de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, os vencedores do “Concurso Mares 
Circulares” cedem à Asociación Chelonia os direitos sobre a sua imagem resultantes da sua 
participação no Concurso, através de qualquer meio de reprodução quer eletrónico (Internet, CD e 
outros análogos) quer convencional (papel, fotografias e outros análogos), em qualquer meio ou 
sistema técnico ou tecnológico existente na atualidade ou que se encontre em fase de 
investigação e desenvolvimento (incluídos como exemplos, sem carácter limitativo, a exploração 
em Internet; a exploração televisiva em qualquer forma; a exploração mediante radio; projeção ou 
exibição pública cinematográfica, não cinematográfica ou através de qualquer outro meio que seja 
de interesse da Asociación Chelonia, pelo máximo de tempo legalmente permitido e para todos os 
territórios do mundo para que seja utilizada com fins publicitários, comerciais ou de natureza 
análoga, vinculados legitimamente á projeção pública da Asociación Chelonia, assim como a 
exposição da mesma em atos públicos ou em lugares abertos ao público. À semelhança do 
anterior, a participação no Concurso, e em seu caso, a aceitação da verba do prémio pelo 
representante do projeto vencedor, supõe a sua autorização expressa relativamente à cessão de 
direitos exposta. 
 
Sem prejuízo do anterior, como exemplo e sem carácter limitativo, apresentam-se seguidamente 
algumas atuações que poderão ser realizadas pela Asociación Chelonia: 
 

• Os participantes consentem automaticamente, ao participar no presente Concurso, a 
utilização, publicação e reprodução em todo o mundo e sem limitação, por parte da 
Asociación Chelonia, da sua imagem e nome em qualquer tipo de publicidade, promoção, 
publicação, incluído Internet, ou qualquer outro meio da natureza que seja, com fins 
comerciais ou informativos da Asociación Chelonia. Entre estes usos poderá, com 
finalidades publicitárias ou promocionais, utilizar e retransmitir as imagens e nome dos 
participantes através de Internet, televisão ou qualquer outro meio que a Asociación 
Chelonia considere. 

• A Asociación Chelonia poderá publicar a imagem e o nome das pessoas que tenham 
resultado vencedoras do Concurso através do meio de comunicação que a Asociación 
Chelonia – sem carácter limitativo - considere. Para estes efeitos, os vencedores, ao 
aceitar o Prémio, autorizam automaticamente à Asociación Chelonia a publicar os seus 
dados pessoais, incluindo a imagem, com a finalidade de dar a conhecer aos restantes 
participantes e público em geral qual foi a pessoa e projeto vencedor. 
 

O uso e publicação das imagens e dados dos interessados na sua condição de participantes e/ou 
vencedores, conforme ao exposto no presente Regulamento, não criam nem outorgam reembolso, 
pago de tarifa nem direitos económicos de nenhum tipo para o participante e/ou vencedor. 
A Asociación Chelonia informa aos interessados que o tratamento de dados pessoais descrito 
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presume necessariamente a comunicação dos dados dos participantes e vencedores a qualquer 
terceiro com acesso aos meios e canais de comunicação onde se reproduzam, publiquem ou 
comuniquem publicamente os dados dos interessados. Quando a reprodução, comunicação 
pública ou publicação dos dados pessoais dos interessados se faça em meios de comunicação 
acessíveis desde qualquer país do mundo, como a Internet, o tratamento dos dados permitirá que 
terceiros, situados fora do território do Espaço Económico Europeu, possam ter acesso aos dados 
pessoais. 
 
 
10. RETENÇÃO FISCAL 
Ao Prémio do presente concurso será aplicada a “Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto 
sobre la Renta de las personas Físicas (LIRPF)”; “Real Decreto nº 439/2007 de 30 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF)”; 
“Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 
Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado”; “Real Decreto 3059/1966 de 1 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales”; e demais disposições concordantes 
e ditadas no seu desenvolvimento, pelo que, se for o caso, corresponderá á Chelonia a realização 
do ingresso a conta ou a prática da retenção procedente. 
 
Em conformidade com a normativa mencionada, os Prémios concedidos pela participação em 
jogos, concursos, rifas, ou combinações alternativas vinculadas à venda ou promoção de bens ou 
serviços estão sujeitos a retenção ou ingresso a conta sempre que o valor do Prémio seja superior 
a 300 Euros. 
 
Prémios em dinheiro. – O Prémio do presente Concurso trata-se de um prémio em dinheiro, e 
supera o valor de 300 euros, pelo que está sujeito a retenção (Art.99 do RIRPF). 
 
Prémios líquidos. - A quantia do Prémio que figura no presente Regulamento é líquida, 
corresponde ao valor obtido uma vez seja praticada a correspondente retenção por parte de 
Chelonia e, pelo tanto, esta é a quantidade a receber por parte do representante do projeto 
vencedor. Por isso, o representante do projeto vencedor deve incluir na sua declaração de 
rendimentos do exercício fiscal correspondente, ao montante integral do prémio recebido 
(montante antes de retenção), é dizer, a quantidade recebida mais a retenção realizada. 
 
 
11. MODIFICAÇÕES E/OU ANEXOS 
Chelonia reserva-se o direito de realizar modificações ou adicionar anexos ao presente 
Regulamento em relação com a sua mecânica e prémios, sempre que as mesmas estejam 
justificadas ou não prejudiquem aos participantes, se realizem dentro do período de vigência do 
concurso, e se comuniquem aos participantes devidamente. 
 
 
12. EXCLUSÕES 
Ficam expressamente excluídos da participação neste concurso todos os empregados da 

Chelonia, da TCCF como patrocinadora do mesmo, as entidades do seu Grupo Coca-Cola 
Services, e Coca-Cola Iberia e Coca-Cola European Partners Iberia, S.L. como empresa 
concessionária de The Coca-Cola Company em Espanha, Andorra e Portugal. 
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13. DIREITO DE ELIMINAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES FRAUDULENTAS 
A Chelonia reserva-se ao direito de eliminar justificadamente qualquer usuário que defraude, 
altere ou inutilize o bom funcionamento e o transcurso normal e regulamentário do presente 
Concurso.  
 
 
14. PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET 
A Chelonia exclui qualquer responsabilidade por danos e prejuízos de toda natureza que possam 
ser devidos à indisponibilidade temporária da rede ou conexão web que esteja associada ao 
Concurso, à usurpação da utilidade que os usuários pudessem atribuir ao mesmo, e em particular, 
ainda que não de modo exclusivo, por erros no acesso às distintas secções de websites, e envios 
de respostas de participação através da Internet. 
 
 
15. ACEITAÇÃO DO PRESENTE REGULAMENTO 
A simples participação neste Concurso supõe a total aceitação do presente Regulamento. 
 


