


Promoção válida entre o dia 8 de Junho e o dia 16 de Julho de 2017, os participantes serão reembolsados numa importância igual ao IVA pago 
pela aquisição dos produtos da marca “CASITAS FEBER” em promoção.
Condições de participação: Adquira um dos produtos  distribuídos pela FAMOSA da marca “FEBER” em promoção (mencionados no ponto 3.1. 
do regulamento da campanha), preencha e assine o cupão de participação e, juntamente com a documentação indicada no regulamento da 
campanha*, envie antes do dia 16 de Agosto de 2017: 1.Por correio registado com A/R para: Innovación Media Consulting 25, SL,  apartado 
012136, EC PICOAS, 1061-001 LISBOA. 2.- Por Email:casitasfeber@pmkt.pt
* Fotocópia do talão de compra dos produtos da marca “FEBER” em promoção adquiridos, sendo perfeitamente legíveis a data de compra, 
bem como o valor total dos mesmos.
* Fotocópia do código de barras original recortado da caixa dos produtos da marca “FEBER” adquirido em promoção.

Nome e apelidos*:                                                                                              Nº de Cartão Cidadão*:  
Endereço:                                                                                                                   Telefone*:                                            E-mail*: 

IBAN*
Informaçãodas crianças      Género (  ) M (  ) F  Data de Nascimento:
                                                 Género (  ) M (  ) F  Data de Nascimento:
                                                 Género (  ) M (  ) F  Data de Nascimento:                                                                                               
(*) Campo obrigatório
Por meio da assinatura do cupão de participação : 1.Confirmo que li e aceito o Regulamento desta campanha promocional. 2.Garanto que 
todos os dados pessoais que facilito por meio deste cupão são verdadeiros. 3.Consinto no tratamento dos meus dados pessoais para os 
propósitos abaixo descritos .
Para efeitos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, que regula a Proteção de Dados Pessoais, informa-se que os dados pessoais fornecidos pelos 
participantes serão objeto de tratamento automatizado. Os dados pessoais dos participantes recolhidos no contexto desta campanha serão processados 
pela FAMOSA para efeitos de participação na presente campanha bem como para Marketing, salvo se mencionada a oposição por parte do participante 
aquando do envio do cupão de participação  através da inclusão da seguinte frase no corpo do email “Não autorizo a utilização dos meus dados 
pessoais fora do âmbito da campanha“23% REEMBOLSO DE IVA-CASITAS FEBER”. A FAMOSA enquanto responsável pelo tratamento, garante o 
cumprimento rigoroso das normas de confidencialidade relativas aos dados disponibilizados.
O participante pode exercer os seus direitos de Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição, enviando um e-mail para casitasfeber@pmkt.pt
     Marque com um X se Não consente  a utilização de seus dados pessoais para o envio de informação sobre promoções ou propaganda de produtos 
FAMOSA, incluído por meio de correio eletrónico.
 

 

assinatura*:

Nome:


