TERMOS E CONDIÇÕES
"SELL OUT SUMMER PIRELLI"

1-ORGANIZADOR E PRODUTO/S OBJETO DA PROMOÇÃO.
Mediante estes termos e condições (doravante, os "termos e condições"), a empresa "PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U." (doravante,
"PIRELLI" ou "A EMPRESA"), com domicílio fiscal na Calle Fontanares n.º 51, 5.º E. 46014 Valencia, com o NIF a-08958399, estabelece
as normas regulatórias que regem a ação "Sell out Summer 2020 Pirelli" (doravante, a "promoção"), em que as pessoas singulares
que cumprem as exigências destes termos, obterá um brinde seguro limitado que consiste num "CHEQUE COMBUSTÍVEL" no valor
de ate 120€.
A EMPRESA BLUE LINE MEDIA, S.L. (doravante denominada "BLUE LINE" ou "A AGÊNCIA") com o NIF número B-87242970 e
domiciliada na Calle Cristobal Bordiu, Nº 19-21, Segundo Izquierda, Madrid, é a entidade encarregada da gestão da presente
promoção.
2-ÂMBITO TERRITORIAL.
O âmbito territorial da promoção é Espanha e Portugal, incluindo as Ilhas Baleares e as Ilhas Canárias, bem como o Principado de
Andorra.
3.-ÂMBITO PESSOAL.
Poderão participar todas as pessoas singulares, maiores de idade, legalmente residentes em Portugal que realizem a compra de
pneus Pirelli, em alguma das oficinas aderentes à promoção.
Ficaram, por conseguinte, excluídas desta promoção empresas, empresas de “renting” e oficinas.
Os utilizadores que adquiram 2 ou 4 pneus de Pirelli (doravante, Produtos Em Promoção) podem obter um "CHEQUE PINGO DOCE"
no valor de até 120€, desde que cumpram os seguintes requisitos:
Os pneus de Pirelli devem ser de jante de 17" ou superior dos segmentos de verão ou All Season (todas as estações).
A aquisição dos mesmos deve ser realizada entre 18 de maio e 31 de julho de 2020, inclusive, ou até ao esgotamento do
“Stock”.
O registo deve ser efetuado até 15 de agosto de 2020.
Os pneus devem ser comprados nas oficinas aderentes à promoção.
Não serão aceites faturas emitidas a empresas.
A participação é limitada a um máximo de de prémio por usuário e Número de Identificação Civil.
A lista de oficinas aderentes poderá ser consultada em www.Pirelli.pt para Portugal ou ligando para o contacto de apoio ao cliente
da promoção: 210 499 076 (segunda a quinta-feira das 09:00h às 14:00 e das 16:00h às 19:00h; e sexta-feira das 09:00h às 14:00h,
exceto feriados da comunidade de Madrid).
A lista de oficinas aderentes pode estar sujeita a alterações durante a promoção.

4-DURAÇÃO.
A promoção começa a 18 de maio de 2020 e estará em vigor até 31 de julho de 2020, inclusive, ou até ao esgotamento do “stock”
do produto em promoção "CHEQUE PINGO DOCE".
A data limite para inscrição na promoção e estar apto a ganhar um "CHEQUE PINGO DOCE" é até 15 de agosto de 2020, às 23:59:59
horas.
Qualquer informação recebida após esta data não será válida.
A promoção está limitada a: Espanha, Andorra e Portugal ou até ao fim do “stock”. Limitado aos primeiros 400 registos.

5.-CARÁTER GRATUITO DA PROMOÇÃO.
A promoção é gratuita e não implica em si mesma qualquer pagamento adicional para participação na mesma, ou em caso disso,
para obtenção do “CHEQUE PINGO DOCE”, exceção feita aos custos próprios das chamadas, mensagens telefónicas, correio
eletrónico, faxes, ou qualquer outra comunicação que deva realizar o participante.

6.-COMUNICAÇÃO.

A promoção será comunicada pela Pirelli através de diferentes meios de comunicação, incluindo redes sociais, outdoors e outros
meios publicitários e de comunicação.
7.-FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO.
Os usuários que desejem participar devem seguir os seguintes passos para ganhar o prêmio:
Realizar uma compra de 2 ou 4 pneus Pirelli de jante de 17" ou mais em qualquer oficina associada à campanha, entre 18 de maio
de 2020 e 31 de julho de 2020, inclusive.
Proceder ao seu registo em www.Pirelli.pt, até 15 de agosto de 2020, onde o participante terá que adicionar o código promocional
que lhe entregarão na oficina aderente à campanha, aceitar a política de privacidade, política de cookies, termos e condições, e
conceder os seguintes dados pessoais:
-

Nome e apelidos
Endereço
Localidade
Distrito
Código Postal
E-mail
Repetir o E-mail
Telefone
Marca e Modelo do carro
Largura, perfil e diâmetro do pneu adquirido
Número de Identificação Civil

Além disso, o usuário deverá anexar a fatura da mudança de pneus, em formato jpg/png até 4MBS.
Quando concluir o formulário, terá simplesmente de preencher o código de validação e clicar em "enviar".
Para poder validar a factura, esta deverá ser perfeitamente legível e tendo que ser visíveis a data de aquisição dos pneus, o tipo e a
quantidade de pneus, e a oficina em que se realizou a operação.

O "CHEQUE PINGO DOCE" terá uma caducidade que figurará no próprio voucher entregue ao beneficiário, sempre superior a 1 (um)
ano após a validação da participação.
Decorrido tal período sem que o “CHEQUE PINGO DOCE” tenha sido utilizado, o beneficiário perderá qualquer direito sobre o
prémio, não podendo exigir nenhuma compensação ao promotor.
As participações incorretas não poderão ser reativadas já que o usuário é responsável por preencher todos os dados do formulário
de participação de forma verdadeira e real.
O uso de dados de terceiros sem o seu consentimento prévio é estritamente proibido.
A PIRELLI reserva-se o direito de solicitar a fatura original. No caso de ter sido manipulada, seja uma fotocópia ou se tenha perdido,
ou não cumprir algum dos requisitos exigidos nos presentes termos e condições o participante não terá direito ao “CHEQUE PINGO
DOCE”.
Os registos devem ser feitos pelo usuário final, não sendo a PIRELLI responsável por possíveis registos realizados por terceiros
utilizando dados pessoais do usuário final.
Para qualquer incidência que possa ter relacionada com o processo de registo, poderá contactar o nosso serviço de apoio ao cliente
para esta promoção:


Via e-mail: help@tyres4premium.pt

8.-PRÉMIOS

O valor do "CHEQUE PINGO DOCE" será distinto em função da quantidade de pneus PIRELLI de jante de 17” ou superior
adquiridos.

17"

18"

19"

x2

15 €

20 €

30 €

20" o
sup.
50 €

x4

30 €

50 €

80 €

120 €

9-RESPONSABILIDADES.
A PIRELLI e, quando aplicável, a BLUE LINE, não são responsáveis pelas incidências e eventos de qualquer ordem que sejam causados
por uma avaria no programa informático, se houver, devido a um caso de força maior (por exemplo, incapacidade de registar algum
participante, interrupção ou perda de uma chamada, etc.) nem das incidências que tenham a sua origem em casos de força maior
decorrentes de causas como uma avaria na rede telefónica, informática, elétrica, causada por agentes externos naturais
(atmosféricos, climatéricos, ou por um deficiente funcionamento das empresas de fornecimento dos referidos serviços).
Nem a PIRELLI nem a BLUE LINE são responsáveis pela incapacidade de registar algum participante devido a um erro na inserção dos
seus dados pessoais, como resultado de escritos ininteligíveis, incompletos, erróneos ou falsos.
Desse modo, nem a PIRELLI nem a BLUE LINE são responsáveis pelos defeitos ou vícios ocultos que possa apresentar o mencionado
prémio e que sejam imputáveis à empresa fabricante ou distribuidora do mesmo, nem tampouco das incidências que tenham a sua
origem em casos de força maior decorrentes de causas como uma avaria na rede telefónica, informática, elétrica, causada por
agentes externos naturais (atmosféricos, climatéricos, ou por um deficiente funcionamento das empresas de fornecimento dos
referidos serviços).
10-CONSENTIMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS.
O participante na promoção consente que os seus dados pessoais sejam processados de acordo com as disposições da Lei n.º
58/2019 de 08 de Agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e
do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e à livre circulação desses dados, para o desenvolvimento desta promoção, assim como para informar sobre novas
promoções e produtos PIRELLI.
Assim, os dados pessoais solicitados serão incluídos num arquivo automatizado propriedade da PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A.U., para
os propósitos descritos no parágrafo anterior; a sua recusa em fornecê-los determinará a impossibilidade de participar na promoção
e será tratada de acordo com a "política de privacidade" da Pirelli acessível no site www.Pirelli.pt

11-RESERVAS E LIMITAÇÕES.
A PIRELLI pretende que a participação na promoção dos participantes seja feita com igualdade de oportunidades e com estrito
respeito pelas regras de boa fé. Portanto, qualquer conduta abusiva ou fraudulenta pode resultar na desqualificação do participante
em questão e na perda de qualquer prémio que possa ter sido obtido.
A PIRELLI reserva-se o direito de alterar, suspender ou modificar a presente promoção em caso de justa causa ou motivos de força
maior que impeçam que a mesma seja realizada segundo estes termos e condições.
Não poderão participar na promoção e, portanto, ser-lhes atribuído prémio mencionado as seguintes pessoas:
-Funcionários e familiares até o primeiro grau de parentesco da PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. e da BLUE LINE.
-Funcionários das empresas de distribuição de produtos PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U., agências de publicidade ou agências de
promoção que estão relacionadas com a promoção.

12. RECLAMAÇÕES.
Para qualquer dúvida ou esclarecimento, poderá contactar o nosso serviço de apoio ao cliente para esta promoção, por telefone:
210 499 076 de segunda a quinta-feira das 09:00h às 14:00h e das 16:00h às 19:00h e sexta-feira das 09:00h às 14:00h,
E ainda por e-mail help@tyres4premium.pt exceto em feriados da Comunidade de Madrid.
As incidências derivadas da promoção serão solucionadas até à data limite do uso do último CHEQUE PINGO DOCEL enviado.

13. TRIBUTAÇÃO.
De acordo com a Lei n.º 50/1999, de 11 de Setembro (Código do Imposto do Selo), o Prémio está sujeito a imposto de selo.
O Imposto de Selo que for devido é pago pela Pirelli.

14.-LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO.
A promoção rege-se pela legislação vigente em Espanha. Todos todos os conflitos que possam surgir na interpretação ou execução
da presente promoção, estão submetidos expressamente à jurisdição dos Tribunais de Madrid com renúncia expressa ao foro que
lhes pudesse corresponder.
A PIRELLI reserva-se o direito de interpor ações judiciais contra as pessoas que executam qualquer tipo de ato susceptível de ser
considerado como manipulação ou falsificação da promoção.

15.-ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES.
Informa-se o possível participante que o simples facto de fazer parte da promoção implica a total aceitação destes termos e
condições. A manifestação em contrário pelo participante implicará a exclusão deste da promoção e a PIRELLI e a BLUE LINE ficarão
liberadas do cumprimento da obrigação contraída pelo referido participante.
Os termos e condições desta promoção estão disponíveis em www.Pirelli.pt, podendo o cliente solicitá-las pelo telefone: 210 499
076 ou por e-mail: help@tyres4premium.pt

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SITES PIRELLI

1. INFORMAÇÃO LEGAL
Esta política de privacidade foi atualizada pela última vez a 22 de maio de 2018.
1.1 a privacidade dos seus dados pessoais é de extrema importância para nós. Esta política de privacidade (a "política de
privacidade") abrange e é projetada para ajudá-lo a entender como processamos as informações reunidas sobre si quando você
interage connosco ou que nos fornece através do (s) nosso (s) site (s) .
1.2 Pirelli tires, SAU, com sede na Calle fontanares n.º 51, 5.º-E CP 46014 Valencia, Espanha, com o número de identificação fiscal
NIF A-08.958.399 (doravante "Pirelli", “nós” ou “nosso”) atuará como "responsável" dos seus dados pessoais para os propósitos
detalhados na seção 3.
2. RECOLHA DE INFORMAÇÕES
2.1 recolhemos dados pessoais, nos termos da legislação aplicável em matéria de protecção de dados, em especial a lei n.º 58/2019
de 8 de Agosto que transpõem para a ordem jurídica portuguesa o Regulamento da UE 679/2016 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à protecção das pessoas singulares em relação ao tratamento de dados pessoais e sobre
a livre circulação desses dados (também conhecido como "RGPD") são informações que podem ser usadas para identificá-lo,
incluindo, entre outros, o seu primeiro nome e apelidos, endereço postal, código postal, população, país, número de telefone e email (doravante denominados "dados pessoais").
INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR SI
2.2 É possível que lhe seja solicitado o fornecimento de alguns dados pessoais seus, preenchendo os formulários presentes no nosso
site, e/ou quando nos pedir para o contactar, e/ou durante determinados eventos, para os fins detalhados na Secção 3. Os dados
pessoais que nos fornecerá podem incluir o seu nome, data e local de nascimento, endereço de e-mail e qualquer outra informação
que nos forneça quando interaja connosco ou quando comunique connosco.
2.2B poderemos recolher o seu nome, informações de contacto, endereço de e-mail, morada e quaisquer outras informações que
nos forneça quando interaja connosco, realize uma consulta através do nosso site, envie uma consulta sobre os nossos pneus ou
quando nos contactar por qualquer outro motivo.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
2.3 quando navega no (s) nosso (s) site (s), poderemos recolher informações que possam ser utilizadas para identificar o seu
computador e o seu programa de navegação ou qualquer dispositivo móvel que utilize para navegar na Internet. Recolhem-se
através da instalação de pequenos arquivos de texto chamados "cookies" e outras técnicas de tecnologia da informação semelhantes
(referidas neste documento como "cookies"). Além de outras funções, quando visita os nossos sites novamente, os “cookies”
previamente armazenados permitem-nos reconhecer o seu navegador. Os “cookies” podem armazenar identificadores únicos,
preferências do usuário ou outras informações, conforme descrito na nossa política de “cookies”.
2.4 para qualquer outra informação sobre os cookies que utilizamos, por favor consulte a nossa política de cookies.
3. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
3.1 poderemos utilizar os seus dados pessoais para os seguintes propósitos:
(i) para permitir o seu registo no (s) nosso (s) site (s);
(II) responder aos seus pedidos de assistência;
(III) fornecer-lhe as informações solicitadas, por exemplo, sobre novos produtos e/ou serviços oferecidos pela Pirelli;
(IV) para permitir-lhe que participe em certas atividades, eventos, iniciativas ou concursos.
O processamento dos seus dados pessoais para efeitos da presente secção 3. É necessário para cumprir o seu pedido e, portanto,
não requer o seu consentimento prévio.
3.2 A Pirelli também pode usar seus dados pessoais para fins de marketing, conforme descrito na seção 7 infra, sujeito ao seu
consentimento prévio.
3.3 O fornecimento dos seus dados pessoais é voluntário, mas o mesmo é necessário para os fins desta seção 3; No caso de em que
nos proporcione os seus dados pessoais, será impossível para nós levar a cabo tais atividades.
4. PARTILHAR DADOS PESSOAIS
4.1 podemos partilhar os seus dados pessoais quando autorizados por lei ou da seguinte forma:
(a) com as empresas do grupo Pirelli: os seus dados pessoais podem ser partilhados com a Pirelli & C. S.p.A. e/ou qualquer uma das
suas afiliadas constituídas na Europa.
(b) terceiros (prestadores de serviços, fornecedores). Caso os seus dados pessoais sejam fornecidos para participar em atividades,
eventos, iniciativas ou concursos, os seus dados pessoais também podem ser processados por prestadores de serviços e/ou
companhias de seguros contratadas pela Pirelli. Esses terceiros estão sujeitos a acordos de confidencialidade connosco e outras
restrições legais que proíbem o uso das informações que lhes são fornecidas para qualquer finalidade que não seja realizar a
operação específica relacionada, a menos que você tenha explicitamente acordado ou lhe tenha dado permissão prévia para obter
informações adicionais para outros usos. Eles atuarão, salvo indicação em contrário, como Encarregados de Tratamento de Dados
Pessoais.
(c) conforme previsto ou exigido por lei: em certos casos, poderemos ser obrigados a fornecer dados pessoais em resposta a uma
ordem judicial, uma citação judicial, uma investigação governamental ou por qualquer outra causa exigida por lei. Reservamo-nos
também ao direito de informar as agências na aplicação da lei de qualquer atividade que nós, de boa fé, consideremos ilegal ou que
viole as leis aplicáveis. Poderemos divulgar determinados dados pessoais quando acreditarmos que tal divulgação é razoavelmente
necessária para proteger os direitos, a propriedade e a segurança dos outros e de nós mesmos, ou para detetar, prevenir ou abordar
de outra forma a fraude, a segurança ou problemas técnicos.
(d) transação comercial. No caso de termos a intenção de vender ou transferir a propriedade ou o controlo de qualquer ou todos os
nossos negócios, operações ou serviços a um terceiro, é que possível que tenhamos que divulgar os seus dados pessoais a um
potencial comprador antes e após a compra. Tal será feito em conformidade e segundo o previsto nas leis de proteção de dados
que lhes sejam aplicáveis. Em qualquer caso, no caso de a venda ser concluída, solicitaremos que a parte receptora concorde que

eles serão igualmente vinculados pelas disposições desta política de privacidade e que só usarão e divulgarão seus dados pessoais,
da mesma forma e respeitando os seus direitos ao abrigo desta política de privacidade. No caso de a venda não se realizar, vamos
pedir ao comprador potencial para não usar ou divulgar seus dados pessoais de qualquer forma e que os apague por completo.
5. SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE
5.1 Você mantém certos direitos sobre a sua privacidade de acordo com as leis de proteção de dados que se aplicam. Se reside na
UE, de acordo com as disposições do RGPD, você tem o direito de aceder aos seus dados processados por nós, corrigi-los, eliminálos, limitar/restringir o tratamento dos seus dados que nós podemos realizar, e tem o direito à portabilidade dos seus dados pessoais,
bem como o direito de ser notificado de qualquer possível violação da segurança dos seus dados pessoais que possam comprometer
os seus direitos à confidencialidade e proteção dos dados pessoais. Para exercer os seus direitos, pode contactar-nos em
privacy.dept@pirelli.com. Também pode apresentar uma reclamação junto da autoridade competente do seu país (Agência de
proteção de dados), de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis. É possível que não possamos atender a todas as
solicitações relacionadas com determinada informação se considerarmos que isso violaria alguma lei ou outro requisito legal ou
outros direitos dos interessados.
6. RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS
6.1 conservaremos os seus dados pessoais para os seguintes fins: (i) enquanto a sua conta estiver ativa (se aplicável); (II) por um
período de 1 (um) ano a partir do nosso último contato, no caso de ter solicitado informações e/ou assistência apenas; (III) para o
período exigido pela legislação europeia aplicável no que diz respeito aos dados pessoais recolhidos para efeitos de atividades,
eventos, iniciativas ou concursos específicos; (IV) para fins de comercialização, por um período de 2 (dois) anos a partir do final da
última comunicação da Pirelli, salvo indicação em contrário da sua parte. Também iremos reter os seus dados pessoais conforme
necessário para cumprir as nossas obrigações legais, resolver litígios e fazer valer os nossos direitos (isto é, para fins defensivos).
Eliminaremos os seus dados pessoais caso o solicite, e se permitido, de acordo com as leis de proteção de dados que se aplicam.
7. COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS COMERCIAIS
7.1As empresas do grupo Pirelli (incluindo Pirelli Neumáticos SAU) constituídas na Europa terão o direito de enviar-lhe e-mails
promocionais (incluindo newsletters) e outras comunicações eletrónicas comerciais com na prestação do seu consentimento
especifico para atividades de marketing. Pode sempre limitar as comunicações que a Pirelli lhe envia. Para recusar e-mails comerciais
futuros, simplesmente clique em “cancelar subscrição” na parte inferior de qualquer e-mail que a Pirelli lhe envie.
8. ONDE ARMAZENAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
8.1 a Pirelli armazenará os seus dados pessoais nos seus sistemas de Tecnologia de Informação localizados na União Europeia.
9. POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DE TERCEIROS
9.1 esta política de privacidade apenas aborda o uso e a divulgação de informações por parte da Pirelli. Nós não somos responsáveis
pelas políticas de privacidade de outros sites ou aplicações e incentivamos a que leia todos os termos, condições e políticas de
privacidade aplicáveis fornecidas por todos os terceiros antes de lhes fornecer as suas informações.
10. LIMITAÇÕES AOS DADOS PESSOAIS DE MENORES
10.1 se for um menor de idade, não nos forneça os seus dados pessoais sem o consentimento adequado do titular da sua
responsabilidade parental. Se descobrirmos que reunimos dados pessoais de um menor, sem o consentimento do titular das suas
responsabilidades parentais, eliminares essas informações imediatamente. Se acredita que reunimos dados pessoais de um menor,
por favor, entre em contato connosco através do e-mail privacy.dept@pirelli.com.
11. SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS
11.1 temos protocolos de segurança em vigor para proteger os seus dados pessoais contra acesso não autorizado, uso indevido ou
divulgação indevida, modificação não autorizada e destruição ilegal e perda acidental. Só permitimos o acesso às nossas bases de
dados quando seja necessário, e sob rigorosos requisitos de que uso pode ser dado a tais dados.
11.2 é da sua responsabilidade proteger a segurança das suas informações de login, e recomendamos-lhe que use uma senha
exclusiva para o nosso site que seja diferente da senha que use em qualquer outro site.
12. ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
12,1 as leis e práticas de privacidade estão em constantemente desenvolvimento. As nossas políticas e procedimentos estão,
portanto, em revisão contínua. A nossa política de privacidade pode mudar de vez em quando, mas não reduziremos os seus direitos
no âmbito desta política de privacidade sem o seu consentimento explícito. A data em que a política de privacidade foi revista pela
última vez é identificada na parte superior da página.
13. COMO CONTACTAR-NOS
13.1 se tiver dúvidas ou preocupações a respeito desta política de privacidade, ou se quiser rever, editar os seus dados pessoais ou
solicitar que eliminemos os dados pessoais armazenados nas bases de dados que usamos ativamente, entre em contato com:
privacy.dept@pirelli.com.
*****
ENVIO DE INFORMAÇÃO COMERCIAL (para tal envio deverá primeiro aceitar a caixa indicada abaixo)
• Desejo receber emails/comunicações de marketing direto de acordo com a política de privacidade (Hyperlink).

