
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  

VOCÊ COM A SUA APCEF APCEF/TO 

Esta campanha promocional, denominada “Você junto com a sua Apcef /TO”, é 

promovida pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Tocantins, inscrita 

no CNPJ: 26.753.277/0001-89., com o endereço: ALC-SO 55, conjunto 01, Lote 4 - Rural 

Palmas/TO. 

A participação na Promoção implicará aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 

Regulamento.   

1. PROMOÇÃO  

A presente Promoção tem como objetivo incentivar a participação dos associados da 

APCEF/TO e divulgar amplamente a atuação da entidade representativa, aos 

empregados Caixa associados da APCEF/TO, ativos, aposentados e pensionistas, 

fomentando o conhecimento e informações dentro do universo da Associação.   

2. DOS PARTICIPANTES  

Participam desta Promoção empregados Caixa associados da APCEF/TO, ativos, 

aposentados e pensionistas.  

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO  

A Promoção será realizada exclusivamente via APP VIVA FENAE/APCEF, no período de 

01 de fevereiro de 2021 a 20 de fevereiro de 2021. Após esse período, não será 

permitida a participação de qualquer pessoa.  

4. COMO FUNCIONA  

A Promoção será realizada no aplicativo VIVA FENAE/APCEF, por meio de perguntas e 

respostas sobre APCEF/TO. Serão 08 (dez) perguntas no modelo de múltipla escolha, 

com apenas uma opção de resposta correta. Ao participar, o associado cupons para 

concorrer ao sorteio.   

5. COMO PARTICIPAR  

Para participar basta baixar o aplicativo VIVA FENAE/APCEF e acessar o link da 

campanha.  A mecânica para ganhar cupons e concorrer aos prêmios (será contabilizado 

apenas uma participação por CPF):  

  

a. Baixar o APP VIVA FENAE/APCEF: 01 cupom;  

b. Responder o 1º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 02 cupons; 

c. Responder o 2º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 04 cupons;  

d. Responder o 3º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 06 cupons;  

e. Responder o 4º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 08 cupons;  



f. Responder o 5º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 10 cupons;  

g. Responder o 6º quiz, dentro do app VIVA FENAE/APCEF - 12 cupons;  

 

6. DIAS DO QUIZ  

  

O quiz será publicado nas terças-feiras e quintas-feiras, às 14h (horário oficial de 
Tocantins), considerando o período de vigência da campanha e, ficará disponível 
até às 23h59m do dia da publicação.  
  

a. 1º quiz - 02/02/2021 

b. 2º quiz - 04/02/2021 

c. 3º quiz - 09/02/2021 

d. 4º quiz - 11/02/2021 

e. 5º quiz - 16/02/2021 

f. 6º quiz - 18/02/2021 

 

7. SORTEIOS  

Serão realizados nas quartas-feiras e sextas-feiras. Por semana serão 5 (cinco) 
sorteios com prêmios a cada dia.  O mesmo CPF não poderá ser ganhador mais 
de uma vez. 

-1º Sorteio em 03/02/2021 (quarta-feira); 02 (três) vouchers de combustível; 

-2º Sorteio em 05/02/2021 (sexta-feira); 01 (um) voucher de combustível e 01 

(um) voucher Loja RiHappy ;  

-3º Sorteio em 10/02/2021 (quarta-feira); 02 (dois) vouchers Loja RiHappy ; 

-4º Sorteio em 12/02/2021 (sexta-feira); 02 (dois) vouchers Lojas Americanas;  

-5º Sorteio em 17/02/2021 (quarta-feira); 01 (um) voucher Lojas Americanas e 01 

(um) voucher Lojas Netshoes ;  

- 6º Sorteio em 19/02/2021 (sexta-feira); 02 (dois) voucher Lojas Netshoes  

 

Horário: às 15h (horário oficial de Palmas)  

  

8. PRÊMIOS  

  

03 (três) voucher combustível no valor de R$200; 
03 (três) voucher da Rihappy no valor de R$150. 
03 (três) voucher Americanas no valor de R$200. 
03 (três) voucher Netshoes no valor de R$150. 
 

 



9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. Todos os empregados Caixa, associados da APCEF/TO, ativos, aposentados e 

pensionistas podem participar desta Promoção;   

2. Os prêmios serão entregues através de voucher e código, através de envio e-

mail.   

3. É responsabilidade da APCEF/TO divulgar o resultado da Promoção nos seus 

canais de comunicação oficiais.  

4. A efetivação da Promoção será feita exclusivamente através do APP VIVA 

FENAE/APCEF para público restrito.  

5. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção ser cancelada 

ou suspensa com prévio aviso por motivo de força maior ou por qualquer 

outro imprevisto.   

6. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora da Promoção.  

7. A APCEF/TO, por meio da sua comissão organizadora, poderá alterar as datas 

a qualquer momento, com aviso prévio e divulgação de mudanças nos canais 

de comunicação oficiais.  

8. O regulamento completo da promoção estará disponível no site 

https://apcefto.org.br/portal/apcef-to-portal/ 

9. O envio do voucher será atraves do e-mail pessoal do participante cadastrado 

no bando de dados ; 

10. O Voucher estará disponível em até 15 (quinze) dias úteis após a realização 
do sorteio.  

11. Ao fornecer informações pessoais no aplicativo, como parte do 
cadastramento para participar da promoção, o participante permitirá que a 
FENAE/Apcef o contate posteriormente, via e-mail ou celular SMS (Short 
Message Service) ou WhatsApp.  

12. O participante se compromete a manter os seus dados atualizados no site 
do Mundo Caixa https://mundocaixa.com.br/. 

13. O participante se compromete a utilizar o voucher durante o seu período de 
validade, isentando a organizadora de quaisquer tipos de reembolso. 

14. As lojas APPLE ou GOOGLE não tem qualquer participação na promoção 

vigente.  

 

10. TRATAMENTO DE DADOS 

 

10.1. A partir do momento em que você se associa a uma APCEF, você fornece o seu 

consentimento específico, livre, consciente e inequívoco, para que tanto a APCEF 

escolhida, quanto a Fenae, possam: 

10.1.1. Realizar o tratamento de seus dados, com a finalidade de fornecer, melhorar 

e desenvolver os serviços disponíveis, utilizando cookies e tecnologias semelhantes 

para fornecer e apoiar os serviços disponibilizados, por meio da personalização do 

https://apcefto.org.br/portal/apcef-to-portal/
https://mundocaixa.com.br/


conteúdo compartilhado, para garantir que o conteúdo da plataforma seja relevante 

para o associado; 

10.1.2. Enviar e-mails e comunicados digitais, como por meio de WhatsApp, com 

informativos das entidades e de parceiros comerciais; 

10.1.3. Realizar o compartilhamento entre APCEFs e Fenae dos dados necessários que 

permitam sua identificação como membro da APCEF selecionada para associação e 

oferta de benefícios; 

10.1.4. Utilizar os dados tratados, incluídos aqueles constantes deste cadastro, bem 

como os relativos aos acessos a projetos existentes;  

10.1.5. Compartilhar com os parceiros comerciais as informações relevantes no 

intuito da realização de um serviço e oferta de benefício disponibilizados pelas 

controladoras.  

10.2. 6 Você tem todos os seus direitos estabelecidos na legislação de proteção de 

dados garantidos: 

10.2.7. Confirmação da existência de tratamento; 

10.2.8. Acesso aos dados; 

10.2.9. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

10.2.10. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 

ou tratados em desconformidade com a lei; 

10.2.11. Portabilidade dos dados; 

10.2.12. Eliminação dos dados tratados com o consentimento; 

10.2.13. Informação sobre a possibilidade de não fornecimento do consentimento e 

sobre as consequências da negativa; 

10.2.14. Revogação do consentimento; e 

10.2.15. Revisão de decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de 

dados. 

10.2.16 Caso você queira exercer algum desses direitos, basta encaminhar um e-mail 

especificando o direito a ser exercido para relacionamento@fenae.org.br com o 

assunto Exercício de Direitos LGPD. 

 

11. DO USO DE IMAGENS  

As imagens utilizadas em todas as comunicações de divulgação da Promoção são 

meramente ilustrativas.  Os participantes da Promoção, autorizam a veiculação 

de seus nomes, imagens e sons de voz, para utilização total ou parcial em 

divulgações da Promoção, seja em fotos, cartazes, filmes, spots e outras peças 

promocionais, em qualquer tipo de mídia (analógica ou digital) ou em quaisquer 

outros suportes e/ou meios de transmissão, retransmissão digital, enfim, 

qualquer meio de difusão audiovisual ou visual com ou sem provedor, sem 

qualquer ônus para a Realizadora.   

 



12. DÚVIDAS E/OU SUGESTÕES  

Para esclarecimento de eventuais dúvidas existentes acerca do Regulamento da 

Promoção e de suas condições, o participante deverá realizar o contato através 

do email:relacionamento@fenae.org.br/apcefto@apcefto.org.br / 

apceftocantins@gmail.com  

mailto:apcefto@apcefto.org.br
mailto:apceftocantins@gmail.com

