
BASES LEGAIS DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO 
 
A empresa BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A.  com morada em Estrada Nacional 361-1, Outeiro 
da Cabeça, Torres Vedras e  com NIF 500171262 organiza para fins promocionais um desconto 
de 10% no valor sem IVA da seguinte compra em telhas de cimento, de acordo com o 
disposto na seção de condições para participar. 
 
A Promoção começará a 1 de agosto de 2020 e terminará em 30 de outubro de 2020. 
 
Os requisitos de participação serão os seguintes: 
 

● Podem participar pessoas que residam em Portugal. 
● Apenas os clientes que desejam comprar telhas e peças de cimento podem solicitar a oferta. 
● Os dados pessoais com os quais os clientes preenchem o formulário de registro devem ser 

dados verdadeiros 
● Os interessados podem registrar-se apenas uma vez nesta promoção. 

 
A mecânica da Promoção consiste na compra de telhas e peças de cimento; só poderá aceder à  
Promoção  uma única vez com a compra. 
 
As pessoas que participem na promoção recebem um desconto de 10% sobre o valor da compra, até 
um máximo de 200€. O reembolso do desconto será feito por transferência direta ao instalador, 
mediante prévia solicitação da fatura de compra (foto da mesma). 
 
Se for evidente que algum dos inscritos na promoção não cumpre com os requisitos exigidos nos 
Termos,  ou os dados fornecidos para participar são inválidos, a sua participação será considerada 
nula e serão automaticamente excluídos da Promoção, perdendo todos os direitos ao desconto 
concedido em virtude desta promoção. 
 
Pessoas que participaram direta ou indiretamente na organização desta promoção ou que estiveram 
direta ou indiretamente envolvidos na sua preparação ou desenvolvimento, não podem participar  
nesta Promoção. 
 
O desconto entregue não será transferível ou sujeito a trocas, alterações ou compensação a pedido 
dos Participantes e não poderá ser trocado por nenhum outro produto ou por dinheiro. 
 
BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A reserva-se no direito, se houver justa causa e comunicação 
prévia na forma legal, de fazer qualquer alteração, suspender ou estender esta Promoção. 
 
Qualquer encargo fiscal ou tributário que a aceitação do desconto possa implicar, bem como 
qualquer outra despesa derivada da promoção que não seja expressamente assumida pela BMI 
PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A. nas Bases Legais, ficará a cargo do participante. 
É estabelecido um período de 15 dias corridos a partir da data da concessão do desconto, para 
efetuar qualquer reclamação fundamentada. BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A. reserva-se, em 



caso de necessidade forçada, o direito de substituir o desconto por outro de características 
semelhantes. 
 
A título de exemplo, mas não como limitação, não nos responsabilizamos por possíveis perdas, 
roubos, atrasos ou qualquer outra circunstância atribuível a terceiros que possam afetar o 
desenvolvimento desta presente Promoção, assim como não somos responsáveis pelo uso feito pelo 
participante em relação ao desconto que obtenha a partir desta promoção, e não assume nenhuma 
responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo de qualquer tipo que possa ser sofrido pelos 
participantes ou terceiros. 
 
Não assumimos responsabilidade em casos de força maior ou fortuito que possam impedir a 
realização da Promoção ou o aproveitamento total ou parcial do desconto. Caso esta Promoção não 
possa ser realizada, devido a fraudes detectadas, erros técnicos ou qualquer outro motivo que não 
esteja sob o controlo da BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A. e que afeta o desenvolvimento 
normal da Promoção, reservamo-nos no direito de cancelá-la, modificar ou suspendê-la, incluindo o 
método de participação. 
 
A empresa responsável pelo tratamento dos seus dados é BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A.,  
com morada em Estrada Nacional 361-1, Outeiro da Cabeça, Torres Vedras e  com NIF 500171262. 
 
BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A., leva a proteção da sua privacidade e dos seus dados pessoais 
muito a sério. Portanto, as suas informações pessoais são mantidas em segurança e tratadas com o 
máximo cuidado. 
 
De acordo com as disposições dos regulamentos aplicáveis sobre a proteção de dados, e 
especificamente no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 
abril de 2016, relativo à proteção de pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação de pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados, cada Participante, com a aceitação desses Termos Legais, consente 
que os dados pessoais fornecidos a participação deste concurso sejam incorporados num ficheiro da 
propriedade da BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A. para processar a participação no desconto. 
 
Os Participantes garantem que os dados pessoais fornecidos são verdadeiros e são responsáveis por 
comunicar à BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A.  qualquer modificação dos mesmos. BMI 
PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A. reserva-se no direito de excluir desta promoção qualquer 
participante que tenha fornecido informações falsas. Recomenda-se ter a máxima diligência em 
termos de proteção de dados através do uso de ferramentas de segurança, não podendo-se 
responsabilizar a BMI PORTUGAL - CT Cobert Telhas S.A.  de roubo, modificação ou perda de dados 
ilegais. 
 
Os participantes têm o direito de (i) aceder aos seus dados pessoais, bem como (ii) solicitar a 
retificação de dados imprecisos ou, quando apropriado, solicitar a sua exclusão, (iii) solicitar a 
limitação do tratamento dos seus dados, (iv) opor-se ao tratamento dos seus dados e (v) solicitar a 
sua portabilidade. Os participantes podem exercer todos esses direitos no seguinte endereço de e-
mail marketing.pt@bmigroup.com, indicando o motivo da sua solicitação. 



 
Os participantes também podem enviar a sua solicitação por correio para o seguinte endereço: 
Estrada Nacional 361-1, Outeiro da Cabeça, 2565-594 Torres Vedras. 
 
Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou ação judicial, o Participante terá o direito 
de registrar uma reclamação junto à Autoridade de Controlo, particularmente no Estado-Membro 
em que tenha a sua residência habitual, local de trabalho ou local da suposta infração, caso 
considere que o tratamento dos seus dados pessoais não é adequado aos regulamentos, bem como 
caso considere que não cumpre o exercício dos seus direitos. 
 
A Autoridade de Controlo à qual a reclamação foi apresentada informará o reclamante sobre o curso 
e o resultado da mesma. 
 
Reservamo-nos no direito de modificar ou ampliar estas bases promocionais, na medida em que não 
prejudique ou diminua os direitos dos participantes da Promoção. 
 
Estas bases legais serão regidas de acordo com a lei portuguesa. Os Tribunais serão competentes 
para resolver qualquer reclamação ou controvérsia que possa surgir em relação à validade, 
interpretação ou conformidade dessas bases. 
 
 
 
 
 


