PARTICIPA
COM O ESPAÇO GUIMARÃES E O PARQUE NASCENTE E PODES GANHAR
UM IPHONE 12 MINI

Cláusula Primeira
(Entidade Promotora)
CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL PARQUE NASCENTE, sito na Praceta
Parque Nascente, n.º 35, 4435 - 182 Rio Tinto, entidade equiparada a pessoa
colectiva n.º 901 586 927 (doravante denominado Parque Nascente) e o
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 25 DE ABRIL N.º 184 E 210, sito na
Rua 25 de Abril, n.º 184 e 210, Silvares, 4835 – 400 Guimarães, entidade
equiparada a pessoa colectiva n.º 901 848 158 (doravante denominado Espaço
Guimarães),
são
as
entidades
promotoras
deste
concurso.

Cláusula Segunda
(Prémio)
O vencedor do passatempo fica habilitado a ganhar um IPhone 12 Mini de 64Gb

Cláusula Terceira
(Quem pode Participar)
1. Podem participar no passatempo todas as pessoas singulares maiores de 18
anos, com endereço de correio eletrónico e número de telemóvel válidos.
2. Não serão admitidos ao concurso, sócios, administradores ou empregados da
sociedade Klepierre Management Portugal, S.A.

Cláusula Quarta
(Período de habilitação)
Os

interessados

deverão participar
através
do seguinte link
https://passatempo.klp.pt/ ) entre o dia 13 de abril de 2021 a 27 de abril de 2021.

(:

Cláusula Quinta
(Condições de Participação)
1. Para participar no passatempo, o interessado terá obrigatoriamente de:
a)
seguir
a
página
de
Instagram
da
iStore;
b)
seguir
a
página
de
Instagram
do Parque
Nascente;
c)
seguir
a
página
de
Instagram
do Espaço
Guimarães;
d) registar os seus dados na página do passatempo, localizado na página web
devidamente identificada, introduzindo: o seu nome e apelido, data de
nascimento,
telemóvel,
e-mail;
d) subscrever a Newsletter da iStore e do Parque Nascente e Espaço
Guimarães
(ou
já
sejam
subscritores);
e) confirmar a subscrição de newsletter através de e-mail;
2. A identificação dos concorrentes será feita através dos registos informáticos
indicados na cláusula 4.ª, devendo os registos encontrar-se devida e
corretamente preenchidos com os campos solicitados: nome e sobrenome, data
de
nascimento,
telemóvel
e
email.
3. No dia 27 de abril às 23:59h será encerrado o passatempo e será publicado
o vencedor no dia 28 de abril às 16h00.

Cláusula Sexta
(Verificação dos dados)
Para efeitos do presente concurso, o Parque Nascente e o Espaço Guimarães
reservam-se o direito de não considerar válidas todas as participações e registos
sobre os quais possam existir indícios de fraude, casos em que o Parque Nascente
e o Espaço Guimarães excluirá as respetivas participações do presente concurso.

Cláusula Sétima
(Apuramento dos vencedores)
a) O sorteio e apuramento dos concorrentes realizar-se-á através de uma
plataforma random, com os códigos que os participantes receberam por EMAIL.

Cláusula Oitava
(Entrega de Prémios)
a) Após a determinação do vencedor, será enviado um email ao participante
vencedor.
b) O vencedor terá de formalizar a sua aceitação do prémio através da apresentação
da informação solicitada no e-mail numa loja iStore à sua escolha no prazo de 3
dias.
c) Caso não o faça, será automaticamente excluído do passatempo, devendo o
prémio ser entregue ao participante que ficou posicionado em segundo lugar no
ranking que cumpra com as restantes condições de participação referidas na
Cláusula
Quarta.
d) Após a devida aceitação do prémio pelo respetivo premiado, o Parque Nascente
e o Espaço Guimarães procederá à divulgação pública dos mesmos, através dos
meios
que
considere
indicados.
e) No caso de não ser reclamado no prazo e termos devidos, o prémio ficará na
posse do Parque Nascente e do Espaço Guimarães para os fins que entenderem
pertinentes.

Cláusula Nona
(Responsabilidade)
1. O Parque Nascente e o Espaço Guimarães não poderão ser responsabilizados
por quaisquer atos ilícitos que venham a ser desenvolvidos pelos participantes,
quaisquer outros intervenientes ou terceiros, no âmbito do presente concurso,
nomeadamente pela utilização indevida de dados e/ou elementos pertencentes a
terceiros, quer durante a fase de realização, quer após o seu termo.
2. Toda e qualquer atividade, ainda que sob a forma tentada, que vise obter
vantagem através de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo do presente
concurso e/ou que violem o disposto neste regulamento serão consideradas ilegais,
reservando-se o Parque Nascente e o Espaço Guimarães o direito de excluir as
correspondentes participações, podendo ainda ser acionados todos os mecanismos
legais
que
se
considerem
necessários.
3. O Parque Nascente e o Espaço Guimarães reservam-se o direito de, a qualquer
momento, terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar o concurso objeto do
presente regulamento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta,
ou algum facto externo, fora do controlo da organização, que afete o bom
funcionamento do presente concurso, apresentando as respetivas provas, casos em
que os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação.
4. O Parque Nascente e o Espaço Guimarães reserva-se o direito de excluir
qualquer participação que viole o disposto no presente regulamento.

Cláusula Décima
(Dados Pessoais)
No decorrer do presente passatempo são recolhidos e armazenados dados
pessoais dos participantes: nome, e-mail e contacto telefónico, pela empresa
Empresa: Klepierre Management Portugal, S.A., Cartão de Pessoa Colectiva n.º
506533972 e com sede social na Avenida do Forte n.º 3, Edifício Parque Suécia III,
Piso 0, ala direita, 2790 - 073 Carnaxide.
Responsável pelo tratamento dos dados: Klepierre Management Portugal, S.A.,
com sede em Avenida do Forte, n.º 3, Edifício Suécia III, piso 0, 2790-073
Carnaxide, Portugal.
Finalidades do tratamento:
O participante reconhece que todos os seus dados pessoais recolhidos pela
Klepierre Management Portugal, S.A., serão tratados para participação no
passatempo e divulgação do vencedor e posterior envio de comunicações de
marketing, designadamente, ofertas, promoções e newsletters do Centro Comercial.
Duração do tratamento:
Caso o titular consinta o envio de ofertas, promoções e newsletters do Centro
Comercial, os dados de registo serão conservados até que o utilizador solicite a sua
eliminação. Os dados serão igualmente eliminados se o titular, durante três anos,
não tiver qualquer interação com os conteúdos enviados.
Transferência de dados:
Nenhum dado será comunicado a terceiros, salvo para cumprimento de obrigações
legais.
Subcontratantes:
Os dados pessoais poderão ser tratados por subcontratantes da Klépierre
Management Portugal, S.A., responsáveis por arquivo e custódia.

Os direitos dos Participantes:

Qualquer pessoa tem direito a obter a confirmação se a Klepierre Management
Portugal, S.A., está a tratar os seus dados pessoais ou não.
Os titulares dos dados têm direito a aceder aos seus dados pessoais, assim como
solicitar a alteração/correção dos dados incorretos, solicitar ainda a eliminação dos
mesmos. Em determinadas circunstâncias, os interessados poderão solicitar a
limitação do tratamento dos seus dados ou opor-se ao tratamento dos seus dados.
Nestes casos, a Klepierre Management Portugal, S.A., deixará de tratar os dados,
salvo por motivos legítimos ou para defesa e tratamento de reclamações.
Os titulares dos dados poderão, igualmente, retirar o consentimento dado, em
qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento anteriormente dado ou noutro fundamento de licitude do tratamento
(como é, por exemplo, o cumprimento de obrigações legais).
Dados de contacto para exercer o seu direito:
Para o e-mail gdpr.portugal@klepierre.com ou através de contacto escrito dirigido a
Klépierre Management Portugal, S.A., com os escritórios sitos na Avenida do Forte,
n.º 3, Edifício Parque Suécia III, Piso 0, 2790 – 073 Carnaxide.
Os dados pessoais que tratamos na Klepierre Management Portugal, S.A., foram
facultados pelo interessado ou pelas empresas para as quais o usuário trabalha. O
interessado que envia a Informação à Klepierre Management Portugal, S.A. garante
e responde, em qualquer caso, pela exatidão, vigência e autenticidade dos dados
pessoais facilitados e compromete-se a mantê-los devidamente atualizados,
excluindo a Empresa de qualquer responsabilidade.
O usuário aceita facultar Informação completa e correta nos formulários de registo.
Desta forma, a Klepierre Management Portugal, S.A., não responde pela veracidade
das Informações que não sejam elaboradas pela própria empresa ou daquelas que
tenham outra fonte, pelo que também não assume qualquer responsabilidade pelos
hipotéticos danos que possam surgir pelo uso da Informação.
O Participante no Passatempo consente no tratamento de dados, nos termos
expostos.

