REGULAMENTO E CONDIÇÕES
Campanha Clarins – Este Natal, dê Futuro de presente
I-

Condições Gerais:

1. Ao participar na campanha, os participantes confirmam que leram e concordam
com os Regulamento e condições desta Campanha.
2. A organização desta campanha diz respeito à Clarins Portugal, S.A., com sede na Rua
Barata Salgueiro, nº30 6º Esq. – 1250-044 Lisboa.
3. A campanha ‘Dê Futuro de Presente’ oferece, a quem aderir, a hipótese de receber 1 kit de
amostras Clarins.
4. Existem 2.500 Kits para oferecer, que serão atribuídos às primeiras participações únicas e
válidas.
5. À organização reserva-se a possibilidade de substituir em qualquer momento este prémio
por um outro de valor igual ou equivalente.
6. Para participar, deverá preencher corretamente todos os campos que compõem o
formulário disponível no site que abriga a campanha. A participação consiste no envio da
sua música favorita (Nome da música e Banda ou Cantor). A música indicada será enviada,
juntamente com os dados do participante (nome, email, telemóvel, data de nascimento).
7. O desafio decorre em todo o território nacional, podendo nele participar todos os residentes
em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores, maiores de 18 anos
e na plena posse de todas as suas capacidades.
8. Participações submetidas em nome de segundos não serão aceites e participações conjuntas
não são permitidas. Participações incompletas, ilegíveis ou fora de prazo não serão
consideradas válidas.
9. A organização reserva-se o direito de excluir qualquer participação que considere
inapropriada, não relacionada ou ofensiva; ou de desclassificar qualquer participação que
considere que seja alvo de manipulação ou adulteração da campanha.
10. Não existe nenhum custo associado a esta participação, no entanto é necessário acesso à
internet.
11. A participação é válida de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2019.
12. A organização reserva-se a possibilidade de prolongar o período de participação ou alterar
a data anunciada.
13. Para levantamento do Kit de Natal Clarins, os participantes terão que indicar o distrito e loja
onde desejam levantar a sua oferta, no formulário de participação. Após a indicação desta
informação os participantes irão receber um e-mail com um código único para levantar a
sua oferta na loja indicada. A oferta apenas poderá ser levantada uma única vez com o
código único enviado a cada participante.
14. Este kit é composto por 1 (um) SOS Mask Hydra e 1 (um) Fresh Scrub. Os vencedores não
poderão reclamar qualquer troca, contrapartida monetária ou de qualquer outra natureza.
Os vencedores comprometem-se a aceitar qualquer modificação dos prémios devida a

circunstâncias alheias à vontade da Clarins Portugal.
15. Após o término desta campanha, as músicas mais populares serão escolhidas para criar uma
playlist Spotify dedicada às crianças da Novo Futuro. Esta playlist ficará disponível no site
para todos ouvirem e partilharem.
16. Todas as participações terão que cumprir na totalidade com o disposto neste regulamento.
17. A organização declina qualquer responsabilidade em caso de problemas técnicos,
nomeadamente de falha de rede telefónica, de sistemas eletrónicos ou informáticos.
18. A responsabilidade da empresa organizadora, Clarins Portugal, não deverá ser
comprometida se em caso de força maior ou independente da sua vontade, o desafio tiver
de ser modificado, abreviado ou anulado.

II-

Dados Pessoais:

19. Os dados pessoais recolhidos serão integrados numa plataforma digital da responsabilidade
da Clarins Portugal, sendo conservados durante tanto tempo quanto deles a Clarins Portugal
necessitar para as finalidades para as quais são tratados, tendo em atenção os critérios
legais de necessidade e minimização do período de conservação, considerado razoável, de
acordo com a Política de Retenção de Dados Pessoais.
20. Os dados pessoais são necessários e obrigatórios à admissão dos participantes na
Campanha, sendo interesse legítimo da Clarins Portugal proceder ao seu tratamento.
21. A Clarins Portugal enquanto Responsável pelo Tratamentos dos Dados Pessoais adota as
medidas técnicas e organizativas apropriadas para garantir a segurança e a
confidencialidade dos Dados Pessoais recolhidos, nomeadamente, para impedir que estes
sejam alterados, danificados ou acedidos por terceiros não autorizados.
22. Mediante prestação do consentimento, os dados pessoais dos participantes poderão ser
utilizados para efeitos de marketing direto e comércio de produtos, podendo o
consentimento ser retirado a qualquer momento, através do e-mail
privacidade.portugal@clarins.com ou através do unsubscribe das comunicações. A retirada
do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado.
23. Os participantes podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, limitação, oposição,
portabilidade ou apagamento, a qualquer momento e a título gratuito, através do e-mail:
privacidade.portugal@clarins.com.
24. Qualquer informação adicional ou esclarecimento será prestado através do email
ajuda.online@clarins.com.

