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Regulamento
Passatempo de abertura de loja iStore Leiria Shopping

Cláusula primeira

Entidade Promotora

A Entidade Promotora do presente passatempo é a ISTORE S.A., sociedade comercial Anónima, com sede 

na Rua Antero de Quental, n.º 351, 4455 – 586 Pera�ta, Pessoa Colectiva n.º 507773195, adiante designada 

por Mbit.

Cláusula Segunda

Prémio

Os vencedores do passatempo �cam habilitados a ganhar:

1º Prémio: um iPhone 11 de 64GB às 19h00

2º Prémio: um iPad 10.2” 32Gb às 18h30

3º Prémio: uns AirPods Pro às 18h00

cor à sua escolha mediante disponibilidade de stock de cores 

Cláusula Terceira 

Quem pode participar

1. Podem participar no passatempo todas as pessoas singulares maiores de 18 anos com endereço de 

correio electrónico e número de telemóvel válidos.

2. Não serão admitidos ao concurso, sócios, administradores ou empregados da iStore. 
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Cláusula Quarta

Período de Habilitação

1. O período de habilitação decorre no dia 7 de Dezembro das 12H às 17H45.

2. Durante o período de habilitação é possível subscrever as comunicações de marketing da iStore e habili-

ta-se a ganhar um dos prémios que temos para oferecer.

3. Qualquer subscrição que seja apresentada fora deste período não será considerada independentemente 

de tal se dever a acasos fortuitos, como sendo quebra no fornecimento da eletricidade ou da internet.

.

Cláusula Quinta

Mecânica do Passatempo 

1. Para participar no passatempo, o interessado terá obrigatoriamente de: 

a) Subscrever  as comunicações de marketing da iStore presencialmente ;

b) Con�rmar a subscrição de newsletter através de e-mail;

2. Após a con�rmação da subscrição, o participante receberá um cupão com um n.º de inscrição.

3. Todos os cupões serão sujeitos a sorteio numa tômbola, por forma a apurar-se os vencedores.

4. O sorteio iniciar-se-á às 18h do dia 7 de Dezembro, sendo sucessivamente sorteados os 3 prémios referi-

dos na cláusula segunda, com um intervalo de 30min entre cada sorteio. 

Cláusula sexta

Verificação dos dados

Para efeitos do presente concurso, a iStore reserva-se o direito de não considerar válidas todas as partici-

pações e registos sobre os quais possam existir indícios de fraude, casos em que a iStore excluirá as respeti-

vas participações do presente concurso.
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Cláusula Sétima

Entrega de Prémios

a)  Os vencedores serão anunciados na iStore do LeiriaShopping no dia 7 de Dezembro às 18H para os 

AirPods Pro, às 18h30 para o iPad 10.2” 32GB e às 19h para o iPhone 11 64GB.

b) Os vencedores terão 5 minutos para reclamar o prémio contados a partir do momento em que o seu 

nome é anunciado. r.

c) No caso de  não ser reclamado no prazo e termos devidos, o prémio ou o seu valor em dinheiro, 

reverterão para uma instituição com �ns assistenciais ou humanitários que for designada pela iStore.

Cláusula Nona

Responsabilidade 

1. A iStore não poderá ser responsabilizada por quaisquer atos ilícitos que venham a ser desenvolvidos 

pelos participantes, quaisquer outros intervenientes ou terceiros, no âmbito do presente concurso, 

nomeadamente pela utilização indevida de dados e/ou elementos pertencentes a terceiros, quer durante a 

fase de realização, quer após o seu termo.

2. Toda e qualquer atividade, ainda que sob a forma tentada, que vise obter vantagem através de atos que 

não respeitem ou desvirtuem o objetivo do presente concurso e/ou que violem o disposto neste regula-

mento serão consideradas ilegais, reservando-se a iStore o direito de excluir as correspondentes partici-

pações, podendo ainda ser acionados todos os mecanismos legais que se considerem necessários.

3. A iStore reserva-se o direito de, a qualquer momento, terminar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar o 

concurso objeto do presente regulamento, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou 

algum facto externo, fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento do presente 

concurso, apresentando as respetivas provas, casos em que os participantes não terão direito a qualquer 

tipo de compensação.
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4. A iStore reserva-se o direito de excluir qualquer participação que viole o disposto no presente regula-

mento.

Cláusula Décima

Dados Pessoais

1. No decorrer do presente passatempo são recolhidos e armazenados os dados pessoais dos participantes: 

nome, e-mail, contato telefónico. Para informações referentes à nossa Política de Privacidade e Protecção 

de Dados Pessoais, por favor consulte https://www.istore.pt/politica-de-privacidade.

2. O participante reconhece que todos os seus dados pessoais recolhidos pela iStore serão tratados na 

medida do estritamente necessário às �nalidades para as quais os mesmos foram recolhidos, designada-

mente, para participação no passatempo e divulgação do vencedor e posterior envio de comunicações de 

marketing.

3. A iStore, enquanto Responsável pelo Tratamento, compromete-se a garantir a con�dencialidade no 

tratamento dos dados recolhidos adotando as medidas de segurança técnicas e organizativas adequadas à 

proteção dos dados pessoais do participante e a utilizá-los, exclusivamente, de acordo com as �nalidades 

para as quais os dados foram recolhidos.

4. Ao participante, nos termos da legislação vigente em matéria de proteção dos dados pessoais é garanti-

do o exercício dos direitos na qualidade de titular dos dados pessoais, conforme descrito na nossa politica 

de privacidade e protecção de dados pessoais. O exercício dos direitos por parte do participante poderá ser 

efectuado mediante envio de comunicação para o endereço de email RGPD@istore.pt.


