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REGULAMENTO 

 
 

 
1. A CAMPANHA DE DOAÇÃO 

 
1.1 A SANOFI BRASIL, desde 2020, realiza o Purpose Day, que é um conjunto de 

iniciativas que reforça a missão de sua marca Enterogermina de contribuir para 

reduzir a mortalidade infantil por diarreia aguda. Como parte do Purpose Day, a 
SANOFI BRASIL lança uma campanha de doação de recursos intitulada 
“CAMPANHA DE DOAÇÃO DO PURPOSE DAY 2022”, que será realizada entre os 
dias 06/10/2022 e 30/10/2022, com intuito de possibilitar que os funcionários 
da SANOFI BRASIL (“Comunidade Sanofi”) realizem uma doação para o UNICEF.  
 

1.2 O UNICEF é uma organização não governamental criado pela Organização das 
Nações Unidas em 1946. O UNICEF promove os direitos e o bem-estar de crianças 
e adolescentes em 190 países e territórios. Está presente no Brasil desde 1950. Os 
recursos doados por meio do PURPOSE DAY 2022 serão utilizados pelo UNICEF 
em projetos de livre escolha desse último e sob sua total responsabilidade. 
 

1.3 Com a finalidade de dar transparência ao PURPOSE DAY 2022, a SANOFI firmou 
uma parceria com a ATADOS, uma associação privada de defesa de direitos sociais 
que terá a função de operacionalizar a coleta e repasse dos recursos doados pela 
Comunidade Sanofi ao UNICEF. No desenvolvimento de suas atividades, a ATADOS 
observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência. 

 
1.4  O PURPOSE DAY 2022 não implica em qualquer tipo de concurso, vale-brinde, 

sorteio ou operação assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte ou 
competição, configurando-se como uma ação de doação de recursos financeiros, a 
ser feita pela Comunidade Sanofi ao UNICEF, com a coordenação da ATADOS. 

 

 
2. MECÂNICA 

 
2.1 A Comunidade Sanofi, em assim o querendo, fará sua doação no ambiente do site  

www.purposeday.com.br. A doação é voluntária e seu valor é livre, podendo ser 
definido pela vontade de cada doador.  

 
2.2 Os valores doados serão recebidos e contabilizados pela ATADOS e, em até 30(trinta) 

dias contados do término do PURPOSE DAY 2022 serão repassados ao UNICEF, a 
título de doação. 
 

http://www.purposeday.com.br/


 

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
3.1 Toda e qualquer participação nesta campanha de doação será feita pelo site 

www.purposeday.com.br, não sendo permitidas ou aceitas qualquer outro tipo de 
doação, transferência de valores ou bens. 

 
3.2 A participação no PURPOSE DAY 2022 caracteriza a aceitação total e irrestrita pelo 

Participante, com relação aos termos e condições deste Regulamento, o qual poderá 
ser alterado a qualquer tempo e a critério da SANOFI BRASIL, por motivo relevante, 
sendo eventuais alterações amplamente divulgadas pelos mesmos meios de 
comunicação utilizados para a divulgação da campanha em si. 
 

3.3 O Participante declara que adere à presente participação de forma voluntária, não 

implicando qualquer responsabilidade legal para a SANOFI BRASIL. 
 

3.4 A doação ao UNICEF será realizada pela ATADOS, não cabendo à Comunidade 
Sanofi qualquer custo adicional à doação em si. 

 
3.5 Mais detalhes e informações sobre a campanha estão disponíveis no site 

www.purposeday.com.br.  
 

3.6 A SANOFI BRASIL a qualquer tempo e ao seu exclusivo critério, poderá efetuar todo 
e qualquer tipo de ação preventiva ou corretiva para manter o bom funcionamento 
de qualquer ferramenta ou operação relacionada à Campanha. 

 

3.7 Os dados dos participantes estão protegidos de acordo com da Lei Geral de Proteção 
dos Dados (LGPD) - Lei nº 13.853/2019.  

 
3.8 A responsabilidade da SANOFI BRASIL e da ATADOS em relação ao PURPOSE 

DAY cessará com a respectiva entrega do produto da doação ao UNICEF. 

 
3.9 Fica, desde já, eleito o Foro da comarca de São Paulo para solução de quaisquer 

questões referentes ao regulamento desta Campanha. 

 

http://www.purposeday.com.br/
http://www.purposeday.com.br/

