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Regulamento de participação no Passatempo “Acertou, Ganhou!”. 
 
MOVIFLOR PORTUGAL – JUNHO DE 2019 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA DE PASSATEMPO PROMOCIONAL 

A MOVIFLOR, marca detida por Armazéns Reis S.A., com sede social na Estrada Nacional 

235, Km13 3770-059 Oiã-Aveiro, como pessoa coletiva n° 502 326 476, organiza com fins 

promocionais o passatempo: “Acertou, Ganhou!”. Este passatempo destina-se a todos os 

utilizadores maiores de idade, residentes em Portugal Continental, e realiza-se na Internet de 

acordo com as disposições da secção sobre condições de participação. 

 

2. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO DO PASSATEMPO 

- Poderão participar todos os residentes em Portugal Continental com mais de 18 anos de idade; 

- Cada pessoa só pode participar uma vez no presente passatempo. Caso submeta mais do que 

uma participação, será considerada válida apenas a primeira.  

- Não são permitidas participações por parte de todos aqueles que se encontrem objetivamente 

em condições de beneficiarem ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, 

relacionada com o concurso, nem de todos aqueles que se encontram objetivamente em 

condições de adulterar ilegitimamente o decurso do mesmo. Também não podem participar 

colaboradores e administradores da Moviflor, nem os seus familiares diretos ou membros do 

agregado familiar (relacionados ou não). 

- A participação no concurso ‘Acertou, Ganhou!’ implica a concordância, na íntegra e sem 

reservas, com a totalidade deste Regulamento e com a nossa Política de Privacidade.   

 

3. VIGÊNCIA E FASES DO PASSATEMPO 

O passatempo ‘Acertou, Ganhou!’ terá início a 01/07/2019 e será cíclico, isto é, em cada mês 

será apresentado um artigo/prémio diferente (que pode ter mais do que uma unidade), cujo preço 

os participantes terão que adivinhar para poderem ganhar. A participação em cada um desses 

meses pode ser feita desde que é anunciado o artigo/prémio (no dia 1) até ao último dia do mês 

em questão às 23h59, momento a partir do qual se dará por concluído (não sendo, portanto, 

aceites participações para esse Mês depois dessa data e hora).  

 

4. MECÂNICA DO PASSATEMPO 

- O passatempo consiste em tentar adivinhar o preço (com IVA incluído) de determinado artigo.  
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- A participação deverá ser feita através do preenchimento de um formulário numa landing page 

associada ao site www.moviflor.pt. 

- Para o efeito deverão submeter Nome, Telefone, Email. Código-Postal e Preço do prémio. 

- O participante que mais se aproximar do preço correto, sem o ultrapassar, ganha o artigo em 

questão. 

 

5. CONDIÇÕES DO PASSATEMPO E PRÉMIOS 

- O vencedor receberá um prémio, que corresponderá ao artigo cujo preço adivinhou.  

- Poderá haver mais do que um vencedor, consoante o número de unidades de cada artigo 

presentes no passatempo, sendo este número antecipadamente anunciado (no primeiro dia de 

cada mês), e serão os vencedores os concorrentes que tiverem ficado nas primeiras posições 

do ranking dos resultados 

- Caso haja mais do que um utilizador que cumpra os critérios de sucesso para obtenção do 

prémio, o critério de desempate será a hora de participação obtida pelo relógio do servidor no 

qual está alojada a página do passatempo. 

- Nenhum dos prémios poderá ser trocado por outro produto ou reembolsado em dinheiro.  

- Os portes de entrega do prémio ficarão a cargo do(s) vencedor(es) ou, caso assim o prefira(m), 

pode(m) levantar o prémio gratuitamente numa das nossas lojas físicas, em Aveiro ou Coimbra. 

- Caso o(s) vencedor(es) pretenda(m) também o serviço de montagem, ou caso o artigo em 

questão tenha serviço de montagem obrigatória, este ficará igualmente a seu cargo.  

- O preço dos artigos que os concorrentes terão que adivinhar, está contido num documento cuja 

posse e acesso serão únicos e exclusivos da administração da Moviflor. Nenhum dos 

colaboradores da empresa, inclusivamente os que estão envolvidos diretamente com a 

divulgação do passatempo, terão alguma vez acesso àquele documento, ou ao preço em 

questão, antes do fim do período de vigência do passatempo em cada mês.  

- O nome do vencedor será anunciado nas redes sociais Moviflor - Facebook e Instagram - e por 

Newsletter, na primeira semana do mês seguinte ao de vigência do passatempo no qual 

participou.  

- Se até ao fim da semana referida no ponto anterior, o(s) vencedor(es) não responder(em) ao 

contacto da Moviflor por nenhuma das vias que tenha(m) disponibilizado (telefone ou email), o 

prémio será atribuído ao concorrente que tiver ficado na posição seguinte no ranking dos 

resultados.  

 

http://www.moviflor.pt/
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6. DESCLASSIFICAÇÕES OU PENALIZAÇÕES 

Caso os dados fornecidos durante a participação não forem válidos, ou caso se detete que o 

participante não cumpre algum dos requisitos exigidos no presente regulamento, considerar-se-

á nula a sua participação, ficando este excluído do passatempo e perdendo, desta forma, todo e 

qualquer direito a receber o prémio desta promoção.  

 

7. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A título de exemplo, mas não limitativo, a Armazéns Reis, S.A., detentora da marca Moviflor, não 

se responsabiliza pelos possíveis atrasos, perdas, roubos ou qualquer outra circunstância 

imputável a terceiros que possam interferir no funcionamento deste passatempo, nem seremos 

responsáveis pelo uso dado ao prémio recebido neste passatempo por parte do vencedor.  

Não assumimos responsabilidade em casos de força maior ou outros eventos que possam 

impedir a realização do passatempo ou o gozo total ou parcial do prémio. 

 

8. ALTERAÇÕES 

A Armazéns Reis, S.A., detentora da marca Moviflor, reserva-se ao direito de modificar ou 

estender este regulamento, relativo a este passatempo, desde que isso não prejudique ou 

comprometa os direitos dos participantes do mesmo. 

 

9. DIREITOS DE USO DE DADOS PESSOAIS 

Os participantes autorizam a Armazéns Reis, S.A., detentora da marca Moviflor, a reproduzir e a 

usar o seu nome, apelido e localidade de residência nas redes sociais, para efeitos de 

comunicação dos vencedores do passatempo, sem que tal uso lhes dê direito a remuneração ou 

qualquer outro benefício, com a exceção do prémio que ganharam. Especificamente, os 

participantes autorizam o processamento de seus dados com o objetivo de promover o 

passatempo, ou promoção de que tenha sido o vencedor, bem como a fixação, reprodução, 

distribuição e comunicação pública dos mesmos.  

 

10. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

De acordo com as disposições do Regulamento Geral Europeu da Proteção de Dados, os 

participantes são informados de que as informações fornecidas no âmbito deste passatempo 

serão processadas pela Armazéns Reis S.A., detentora da marca Moviflor Portugal. Os dados 
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fornecidos serão utilizados para efeitos de participação no passatempo, assim como de 

promoção ou eventos organizados pela Moviflor e como forma de controlar o desenvolvimento 

do mesmo. Os dados recolhidos não serão divulgados a terceiros.  

A base dos tratamentos de dados indicados fica ao consentimento da parte interessada. O 

interessado pode revogar o seu consentimento a qualquer momento, embora isso não afete a 

legalidade dos dados tratados anteriormente. A entrega dos dados para os fins descritos é 

voluntária. Todavia, caso não sejam fornecidos, não haverá lugar à participação nos 

passatempos, promoções ou eventos organizados pela entidade, nem haverá receção das suas 

comunicações comerciais. Os dados serão mantidos durante toda a duração do passatempo, 

promoção ou evento correspondente e, ainda mais tarde, durante todo o tempo exigido pela 

legislação aplicável e até que prescrevam as possíveis responsabilidades derivadas do referido 

passatempo. Além disso, para o propósito comercial indicado, os seus dados serão guardados, 

a menos que o cliente se oponha posteriormente ao envio de comunicações comerciais e 

promocionais.  

A Armazéns Reis, S.A., detentora da marca Moviflor, compromete-se a utilizar os dados pessoais 

fornecidos, de acordo com as finalidades indicadas, respeitando a sua confidencialidade, bem 

como a cumprir com a sua obrigação de os salvar e adotar todas as medidas para evitar 

alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado. 

De acordo com o disposto na Lei Orgânica 15/1999, de 11 de dezembro, sobre a Proteção de 

Dados Pessoais, e o seu Regulamento de Desenvolvimento, cada participante com a aceitação 

deste regulamento consente que os seus dados pessoais façam parte de um arquivo, do qual 

somos responsáveis e usados para enviar comunicações comerciais e promocionais 

relacionadas com os nossos artigos e serviços por: Newsletters, telefone, e-mail, SMS/MMS ou 

por outros meios de comunicação eletrónicos. Informamos que pode exercer os seus direitos de 

Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição enviando um e-mail para loja.online@moviflor.pt 

ou por carta registada para o seguinte endereço: Moviflor - Estrada Nacional 235, Km13 3770-

059 Oiã-Aveiro, ou ainda contactando através do telefone 234 940 379 (loja online). 

 

11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

Estas bases jurídicas regem-se de acordo com a lei portuguesa. Por isso serão competentes 

para resolver qualquer reclamação ou controvérsia que possa surgir em relação à validade, 

interpretação ou cumprimento do disposto neste regulamento. 

 

mailto:loja.online@moviflor.pt
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12 – ACEITAÇÃO DAS BASES LEGAIS 

A participação neste passatempo implica a aceitação destas bases legais pelos participantes. 

Armazéns Reis, S.A. detentora da marca Moviflor, reserva-se ao direito de resolver, de acordo 

com a sua interpretação, os aspetos não especificados nessas bases. 
 


