
Instruções e regulamento 

É simples, online e gratuito. Inscreva-se, envie sua história sobre o seu Porquê da Nutrição e 

convide amigos e amigas para também participarem. Serão selecionadas: uma história de 

profissional nutricionista e uma história de estudante de nutrição. A pessoa que mais indicou 

amigos/amigas através de seu link único também será premiada. Outros prêmios também 

serão entregues para quem atingir pontuações pré-definidas. As histórias serão mantidas em 

sigilo caso seja o interesse do participante. 

 

Inscrição 

A inscrição é totalmente GRATUITA e entre os dias 23/08/2017 - 13/09/2017 será o período de 

inscrição e envio de histórias. Após sua inscrição em www.eduardoszpak.com/nutristory será 

enviado por e-mail o formulário para submissão de sua história. Será necessário preencher  

NOME, PROFISSIONAL/ESTUDANTE, CIDADE-ESTADO e HISTÓRIA que deverá ter no máximo 

3000 (três mil) caracteres com espaços. 

 

Resultado e premiação 

No dia 20/09/2017 será divulgado nas redes sociais e e-mail as 9 (nove) pessoas premiadas, 

sendo elas: 

3 (três) Profissionais, 3 (três) Estudantes e 3 (três) Participantes que mais indicaram e tiveram 

inscrições confirmadas para o evento. 

Após o contato com as pessoas premiadas e solicitação de endereço os prêmios serão 

enviados pelo correio e conteúdos online serão confirmados por e-mail. 

 

Prêmios 

Para cada pessoa premiada serão entregues:  

1 (um) livro físico, sendo este sorteado entre os premiados. As opções de livros a serem 

sorteados entre os premiados são: 

Peso das Dietas;  Super-Histórias no Universo Corporativo; Branding para Empreendedores. 

Além disso, será formada uma turma com as pessoas premiadas para 1 (um) encontro/aula ao 

vivo online. 

 

 

 

http://www.eduardoszpak.com/nutristory


Indicação de amigos e amigas 

Cada participante, após confirmar sua inscrição receberá um link único que poderá 

compartilhado nas redes sociais para convidar amigos e amigas para o evento. Cada indicação 

que resultar em inscrição resultará em pontos. Cada ponto poderá liberar aulas, sendo: 

1 ponto: Fuja da briga de preço, crie uma marca premium! Vídeo/aula de com Ligia Costa. 

 

Sigilo e privacidade 

A presente política é válida para todos os serviços da marca Alimente Saúde. 

Nós, da Alimente Saúde, estamos comprometidos em resguardar sua privacidade. O intuito 

deste documento é esclarecer quais informações são coletadas dos usuários de nosso site 

www.alimentesaude.com e www.eduardoszpak.com  – e respectivos serviços – e de que forma 

esses dados são manipulados e utilizados. 

Alertamos que se você não concorda com o conteúdo desta política, não é recomendável 

baixar nossos materiais nem utilizar quaisquer de nossos serviços. 

SOBRE A COLETA DE DADOS  

Em nossos sites, as informações são coletadas das seguintes formas: 

Informações fornecidas por você: Coletamos informações de identificação pessoal – como 

nome, telefone, email – via preenchimento dos formulários para download de nossos 

conteúdos gratuitos. 

HISTÓRICO DE CONTATO 

Armazenamos informações a respeito de todos os contatos já realizados com nossos usuários, 

como conteúdos baixados a partir de nossas páginas e interações via email. 

Alertamos que se você não concorda com o conteúdo desta política, não é recomendável 

baixar nossos materiais nem utilizar quaisquer de nossos serviços. 

SOBRE USO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 

O presente termo permite que a Alimente Saúde use suas informações pessoais para 

diferentes finalidades. 

O email é utilizado para a operação de envio do material ou informação por você requisitada 

no preenchimento do formulário. 

Por fim, o e-mail será utilizado ainda para comunicar o lançamento de novos materiais 

gratuitos ou de novos produtos. No entanto, o usuário pode cancelar a assinatura a qualquer 

momento. 

http://www.alimentesaude.com/
http://www.eduardoszpak.com/


Os dados de download poderão ser divulgados como pesquisas e estatísticas, não sendo 

reveladas abertamente nenhuma informação pessoal, a menos que autorizada explicitamente. 

SOBRE O ACESSO AS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Poderão ver suas informações pessoais apenas profissionais da Alimente Saúde. 

A Alimente Saúde também se compromete a não vender, alugar ou repassar suas informações 

para terceiros. A única exceção está em casos em que essas informações forem exigidas 

judicialmente. 

Além disso, embora trabalhemos com boas práticas de proteção e segurança, nenhum serviço 

web possui 100% de garantia contra invasões e não podemos nos responsabilizar caso isso 

ocorra. 

MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos visitar 

periodicamente esta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações. 

Antes de usar informações para outros fins que não os definidos nesta Política de Privacidade, 

solicitaremos sua autorização. 

Qualquer dúvida em relação à nossa política de privacidade pode ser esclarecida entrando em 

contato conosco através do e-mail contato@alimentesaude.com 

 

 

  

 

 

 


