
*Promoção válida para compras realizadas entre o dia 13 de Junho e o dia 31 de Julho de 2019. Os participantes serão reembolsados numa importância
igual ao IVA pago pela aquisição dos produtos da marca em promoção, melhor discriminados no regulamento da promoção. Promoção válida
para compras até 350€, IVA incluído, por participante. É condição para participação na presente promoção que o talão de compra e o código
de barras do produto estejam em perfeito estado de conservação. Cupão de participação e regulamento legal em http://www.feber.com/pt/promocoes/

REEMBOLSAMOS-TE O IVA

NA COMPRA DE CASITAS E ESCORREGAS*



Nome e Apelidos*: ___________________________________________________________________  Nº do Cartão Cidadão*: _________________________________
Endereço: _______________________________________________  Telefone*: _________________________  E-mail*: ________________________________________

Informação das crianças: Data de Nascimiento: ____ / ____ / ________
Data de Nascimiento: ____ / ____ / ________
Data de Nascimiento: ____ / ____ / ________

Assinatura*:
*

IBAN:

Códigos de barras aparados*:

(*) Campo obrigatório.

Regulamento Legal em: http://www.feber.com/pt/promocoes/

        Aceito que os meus dados sejam utilizados para a finalidade de receber informação e publicidade de FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A (FAMOSA)
por meios electrónicos; correio eletrónico e/ou meios equivalentes da titularidade de FAMOSA.
        Aceito que FAMOSA utilize os meus dados para enviar-me informação comercial e publicidade através de meios publicitários afectos à FAMOSA, como perfis em redes sociais o meios afins.

Para exercer qualquer dos referidos direitos o titular dos dados pessoais deve dirigir -se, por escrito, à FEBER através do seguinte endereço de correio electrónico protecciondatos@famosa.es
A FEBER poderá solicitar prova de identidade do titular dos dados pessoais de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular.

A FEBER tem a obrigação de eliminar os dados pessoais dos participantes verificando-se alguma das seguintes situações:
1. Os dados pessoais deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; 2. O titular dos dados pessoais retirar o seu consentimento para o tratamento
de dados; 3. O titular dos dados pessoais opor-se ao seu tratamento e não existirem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem esse tratamento.

Para efeitos do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que entrou em vigor em 25 de Maio de 2018, relativo à proteção das pessoas
singulares em matéria de tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, bem como da legislação nacional em vigor, a FEBER é a entidade responsável pela recolha e tratamento
dos dados pessoais de todos os participantes, acima referidos. O fornecimento de dados pessoais é requisito necessário para se poder participar nesta promoção, bem como para a correta gestão
da mesma e para a entrega dos reembolsos. Os dados pessoais recolhidos serão processados pela FEBER para efeitos de participação na presente campanha, bem como para Marketing,
neste último caso o participante aquando do envio do cupão de participação deverá consentir, de forma expressa, que autoriza a utilização dos seus dados pessoais fora do âmbito da campanha
“PROMOÇÃO VERÃO FEBER”, podendo, a qualquer momento, retirar tal consentimento, embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com outra base legal.
Os dados pessoais serão processados e armazenados informaticamente, assumindo a FEBER o compromisso de garantir a segurança e proteção desses dados pessoais, adoptando as medidas
adequadas para o efeito. A FEBER assegura ao titular dos dados pessoais o direito de acesso aos seus dados pessoais, bem como a respetiva retificação, eliminação, portabilidade, limitação e/ou
oposição ao tratamento. O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar à FEBER a eliminação dos seus dados.

Por meio da assinatura do cupão de participação:
1. Confirmo que li, compreendo 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 de meus dados pessoais para os propósitos abaixo descritos:

Preenche e assina este cupão de participação e envia-o antes do dia 31 de Agosto de 2019, juntamente com  a documentação abaixo indicada, por um dos seguintes meios:       
Por correio registado com A/R para: Innovación Media Consulting 25, SL,  apartado 012136, EC PICOAS, 1061-001 LISBOA, acompanhado de: Original ou fotocópia dos talões de compra
bem como o recorte dos códigos de barras dos produtos recortados da caixa dos produtos da marca “FEBER” em promoção adquirido. @ Email a: casitasfeber@pmkt.pt, acompanhado de:
fotografia dos talões de compra, bem como fotografia dos códigos de barras e da caixa dos produtos da marca “FEBER” em promoção adquiridos (é obrigatório que se identifique a caixa
dos produtos da marca “FEBER” em promoção adquiridos e o espaço recortado onde se encontrava o código de barras). Se não nos envias o  original do talão de compra, guarda-o até à entrega
do reembolso da importância igual ao IVA pago pela aquisição dos produtos da marca em promoção, uma vez que o mesmo poderá ser pedido como condição para realização desse reembolso.

CUPÃO DE PARTICIPAÇÃO 


