
 

 

REGRAS DA PROMOÇÃO 

Giveaway “Super Outubro” 

 
Empresa Responsável pela Promoção: Blue4all Lda, com sede na Rua Manuel Vicente S/N, 

Penigardos, 2490-608 Ourém, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 

513783903 e o número de identificação da Segurança Social 25137839035. 

Período de Vigência: Desde o dia 1 de outubro de 2019 até dia 31 de outubro de 2019. 

 
Âmbito da promoção: Âmbito nacional (Inclui Portugal Continental e Regiões Autónomas dos 

Açores e Madeira). 

 

A.- QUEM PODE PARTICIPAR? 

 
Poderão participar todas as pessoas singulares, residentes em Portugal Continental e Regiões 

Autónomas dos Açores e Madeira maiores de 16 anos. 

 

B.- COMO PARTICIPAR? 

 
B. 1.- RODAR A ROLETA 

 
No Período de Vigência, o cliente que visitar o nosso website ou uma das nossas lojas, poderá 

rodar a roleta caso submeta o seu contacto de correio eletrónico. Podendo assim ficar 

habilitado a um vale de oferta e ao sorteio do “Super Prémio” (que será definido pelo numero de 

likes do post de dia 1 de Outubro da página de Instagram @forall.phones). 

 

B. 2.- REGISTO E IDENTIFICAÇÃO 

 
Para poder participar será necessário que: 

 
O consumidor submeta o seu contacto de correio eletrónico no nosso website na janela da 

promoção. 

 
B. 3.- PARTICIPAÇÃO 

 
Para participar, o consumidor, assim que estiver registado em LINK, deverá: 

 
Após submeter o seu contacto de correio eletrónico basta clicar no botão e rodar a roleta. 



 

 

B. 4.- PRÉMIOS 

 
Ao rodar a roleta, o participante fica automaticamente habilitado a ganhar o “Super Prémio” 

(escala de likes vs prémio listada abaixo). O participante fica, também, habilitado a ganhar um 

dos seguintes prémios: 

 
- Vale de 5,00€ (cinco euros) válido na compra de um qualquer smartphone numa loja 

Forall Phones ou em forallphones.com; 

- Vale de 10,00€ (dez euros) válido na compra de um qualquer smartphone numa loja 

Forall Phones ou em forallphones.com; 

- Vale de 15,00€ (quinze euros) válido na compra de um qualquer smartphone numa loja 

Forall Phones ou em forallphones.com 

 

*Super preço – Escala de likes vs prémio: 

500 Likes Capa + Película de vidro temperado + Earphones (1 
pack) 

1000 Likes iPhone 7 (1 unidade) 

2000 Likes iPhone 7 plus (1 unidade) 

3000 Likes iPhone 8 (1 unidade) 

4000 Likes iPhone 8 plus (1 unidade) 

5000 Likes iPhone X (1 unidade) 

  

O vencedor (e os 3 substitutos) para o “Super Prémio” serão aleatoriamente escolhidos pelo 

software random.org 

 

O prémio é pessoal e intransmissível e não poderá ser trocado por nenhum outro, nem em 

dinheiro nem em cheque bancário, ou objeto de qualquer alteração ou compensação, a pedido 

do vencedor. 

O número de prémios a oferecer encontra-se limitado ao stock existente e tempo de validade, 

nomeadamente:  

Vale de 5€: 500 unidades; 31/10/2019 

Vale de 10€: 400 unidades; 31/10/2019 

Vale de 15€: 300 unidades; 31/10/2019 

Super Prémio: 1 unidade/pack 

 

 
 
 
 



 

 
 

C.- COMUNICAÇÃO E ENTREGA DOS PRÉMIOS DE SORTEIO 

Uma vez efetuado sorteio, a Forall Phones entrará em contacto com o participante vencedor, 

no prazo de 72 horas a contar da data de celebração do Sorteio, através do contacto de correio 

eletrónico submetido na janela de participação da roleta, dando-lhe a conhecer que foi 

premiado e disponibilizando a Declaração de Premiado. 

Para que possa receber o prémio, o participante vencedor deverá preencher e assinar a 

Declaração de Premiado. 

 

A declaração de premiado deverá ser enviada de volta num prazo máximo de 48 horas após 

notificado da condição de vencedor para o endereço de correio eletrónico: 

hello@forallphones.com 

A não entrega da declaração de premiado num prazo máximo de 48 horas será considerada 

uma renúncia ao prémio. Ocorrendo renúncia ao prémio nos termos supra expostos, o 

participante vencedor perderá o direito ao prémio e o mesmo passará para o participante 

detentor da oportunidade suplente seguinte, e assim sucessivamente, aos quais se aplicarão 

os mesmos prazos e termos acima definidos. 

Caso termine o número de oportunidades suplentes, por renúncias sucessivas ao prémio, 

declarar-se-á o mesmo como não atribuído. 

 

D.- RESPONSABILIDADE E CAUSAS DE DESQUALIFICAÇÃO DE UM 

PARTICIPANTE DO CONCURSO 

A submissão de múltiplos contactos de correio eletrónico apresenta-se como uma causa de 

desqualificação de um participante do concurso. 

A Forall Phones reserva-se no direito de verificar com os meios à sua disposição potenciais 

irregularidades nos moldes acima definidos. 

Em caso de constatar irregularidades graves na participação de algum utilizador, a Forall 

Phones reserva-se o direito de exercer todas as ações legais que assistam contra os infratores. 

mailto:hello@forallphones.com


 

 

E.- OUTRAS CONSIDERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS PROMOÇÕES 

ORGANIZADAS PELA FORALL PHONES 

E. 1.- INFORMAÇÃO DETALHADA SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A participação nesta promoção é voluntária e, em caso de participação, advertimos que o 

tratamento de dados pessoais dos participantes e vencedores desta Promoção é obrigatório nos 

termos estabelecidos neste Regulamento. 

De acordo com anteriormente referido, a mera participação nesta Promoção implica a aceitação 

expressa pelo interessado do tratamento dos seus dados pessoais de acordo com o descrito 

neste regulamento. 

 

E. 2.- VERACIDADE E EXATIDÃO DA INFORMAÇÃO: 

Os participantes são obrigados a fornecer informações precisas e atualizadas que 

correspondam à sua própria identidade, pelo que se entende que os dados fornecidos pelos 

participantes e, quando apropriado, pelos vencedores em qualquer fase do promoção, são 

exatos e atuais, e que é da sua responsabilidade comunicar qualquer atualização e / ou 

retificação dos mesmos às entidades responsáveis. 

O tratamento dos dados dos participantes e vencedores da presente promoção (doravante 

“interessados”) será realizado nas condições estabelecidas na presente cláusula. 

 

E. 3.- RESPONSÁVEIS PELO TRATAMENTO: 

De acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante “RGPD”), 

informamos os participantes e vencedores que os dados pessoais fornecidos para participar 

nesta Promoção serão tratados uma Responsáveil pelo Tratamento: 

• blue4all Lda, com sede na Rua Manuel Vicente S/N, Penigardos, 2490-608 Ourém 



 

 

E. 4.- QUAL É O FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A FORALL PHONES TRATAR OS SEUS 

DADOS PESSOAIS: 

O fundamento jurídico para o tratamento dos seus dados pessoais é a) o desenvolvimento e 

execução da relação promocional formalizada através da sua participação nesta promoção; b) 

o cumprimento das obrigações legais que são aplicáveis à Forall Phones; c) o consentimento 

fornecido pelo titular dos dados, podendo o mesmo ser retirado a qualquer momento, sem que 

tal, no entanto, torne ilegítimo o tratamento de dados pessoais realizado com base nesse 

consentimento até à data em que o mesmo seja retirado. A retirada do consentimento não tem 

qualquer consequência, com exceção da interrupção da investigação e comercialização dos 

serviços e produtos da Forall Phones relativamente ao interessado. 

 

 
F.- RESERVAS 

A Forall Phones reserva-se no direito de alterar qualquer um dos pontos acima descritos 

relativos ao regulamento desta promoção a qualquer momento inclusive durante o período de 

vigência, sem qualquer necessidade de notificação prévia. 


