Regulamento do passatempo
“DECORAR, AGORA COM SOM”

1. Promotor do passatempo
O passatempo “Decorar, Agora com Som” é promovido pela IKEA PORTUGAL – MÓVEIS E DECORAÇÃO LDA. (adiante “IKEA
PORTUGAL”), sociedade com sede na EN 250, Rua 28 de Setembro, Frielas, 2660-001 Loures, registada na Conservatória
do Registo Comercial de Loures sob o n.º único de pessoa coletiva e de matrícula 505416654.

2. Duração do passatempo
O passatempo decorrerá no período compreendido entre 26 de agosto de 2019 e 22 de setembro de 2019, no espaço
temporário SYMFONISK localizado no MAR Shopping Matosinhos.

3. Destinatários do passatempo
Todos os portugueses e estrangeiros residentes em Portugal maiores de 18 anos, que sejam membros do Programa “IKEA
Family”.
No momento da participação, os participantes deverão fazer-se acompanhar pelo cartão IKEA Family, físico ou digital. Está
expressamente vedada a participação de trabalhadores ou colaboradores da IKEA, bem como a participação de
trabalhadores/colaboradores de empresas suas filiadas ou que com esta tenham alguma relação de grupo.
Poderão ser excluídos do passatempo, sem aviso prévio, designadamente:


Participações com recurso a dados de registos falsos, imprecisos ou incompletos;



Participações que atentem contra a dignidade humana, incentivem ou façam apelo à violência ou atividades
ilegais e criminosas, contenham linguagem obscena ou conteúdos pornográficos, ou que, de qualquer outra
forma, atentem contra a lei ou suponham um prejuízo para terceiros;



Quaisquer participações que não cumpram os requisitos elencados no presente Regulamento;

4. Objetivo do passatempo
Dar a conhecer a nova gama de colunas WI-FI SYMFONISK e o espaço temporário no MAR Shopping Matosinhos destinado
à exposição das mesmas.

5. Mecânica do passatempo
Os participantes deverão redigir uma frase original e criativa em resposta à seguinte questão: “Qual o som da sua casa?”.
Cada participante apenas poderá realizar uma única participação, apresentando 1 (uma) frase. Se uma mesma pessoa
participar mais do que uma vez será considerada apenas a primeira participação.

6. Forma de participação
Para participar no passatempo o participante tem de:
a.

Dirigir-se ao espaço temporário SYMFONISK situado no atrium do MAR Shopping Matosinhos, local onde decorre
a ação, sendo atendido por ordem de chegada.

b.

Caso não seja membro IKEA Family, o cliente poderá registar-se como membro IKEA Family: O cliente pode aderir
ao programa IKEA Family e tornar-se membro na hora e no local da participação. A adesão ao programa de
fidelização IKEA Family é simples, rápida e gratuita.

A participação é válida durante o período compreendido entre as 12:00h do dia 26 de agosto de 2019 e as 21:00h do dia
22 de setembro de 2019.
Ao submeterem a sua participação, os vencedores autorizam a IKEA, pelo período de 12 meses contados da data da seleção
dos vencedores, a efetuar contactos com os mesmos como objetivo de obter informação sobre a experiência com o
produto oferecido como prémio.

7. Prémio
As 8 (oito) candidaturas submetidas que apresentem as frases originais mais criativas, serão selecionadas pela IKEA e os
respetivos participantes receberão os seguintes prémios:


Do primeiro ao quarto vencedor - um candeeiro de mesa SYMFONISK com coluna WI-FI, branco, ref. 304.351.57;



Do quinto ao oitavo vencedor- uma coluna de som SYMFONISK com WI-FI, branco, ref. 304.352.04;

Os critérios de seleção das participações vencedoras no âmbito do presente Passatempo serão:


Originalidade da frase;



Criatividade das frases;

Compete ao júri, de acordo com o seu livre arbítrio, a análise das participações e a decisão final relativa aos vencedores.
O júri do presente passatempo é composto por colaboradores da IKEA e do MAR Shopping Matosinhos.

8. Atribuição do prémio

Caso tenha sido um dos vencedores, será contactado por e-mail ou por telefone para os contactos fornecidos até ao dia
27 de setembro de 2019.

Os vencedores têm 30 (trinta) dias para levantar o seu prémio em loja, após indicação que o mesmo se encontra disponível
para levantamento.

O prémio será levantado no Balcão de Apoio ao Cliente da loja IKEA Matosinhos durante o horário de funcionamento da
loja. Os vencedores devem fazer acompanhar-se de documento de identificação.

Direito ao prémio:
O direito aos prémios atribuídos é pessoal e intransmissível em vida, e em caso algum, o participante premiado terá direito
à troca do prémio pelo seu valor em dinheiro.
Caso o contacto com o vencedor não seja possível após o envio de e-mail ou telefonema pela IKEA, o prémio será atribuído
ao participante seguinte. O mesmo se aplica, caso o vencedor não aceite, expressa ou tacitamente o prémio.
Não poderá existir qualquer reivindicação financeira ou de outro género por parte dos participantes no âmbito do
passatempo, contra a IKEA, considerando que a participação no presente passatempo é gratuita e voluntária.

9. Proteção de Dados
Os participantes aceitam que o fornecimento de dados pessoais é necessário e obrigatório para efeitos de
processamento das suas candidaturas e possível posterior participação no Passatempo.

Durante o processo de candidaturas são recolhidos e armazenados dados pessoais dos candidatos, designadamente, o
nome, email, número de identificação fiscal, contacto telefónico e número IKEA Family.

Os dados pessoais dos participantes serão inseridos em ficheiros informatizados, propriedade da IKEA, para a gestão do
Passatempo. Os dados pessoais recolhidos serão tratados com respeito pela legislação aplicável à proteção da privacidade
e dos dados pessoais. Aos titulares dos dados pessoais é garantido o direito de acesso, retificação, alteração ou eliminação
dos mesmos, assim como de oposição ao tratamento dos mesmos, nos termos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados), sempre que
contactem através do endereço de correio eletrónico privacidade@IKEA.com ou por escrito:

Encarregado de Proteção de Dados
IKEA Portugal - Móveis e Decoração, LDA
EN 250, Rua 28 de Setembro
2660-001 Frielas – Loures - Portugal

Os dados pessoais dos participantes não serão cedidos a terceiros.

10. Divulgação do passatempo
O

presente

regulamento

encontra‐se

disponível

na

internet,

no

site

do

promotor

do

passatempo

(www.ikea.pt/matosinhos), no espaço temporário SYMFONISK localizado no MAR Shopping Matosinhos e no Balcão de
Informações do MAR Shopping Matosinhos.

11. Aceitação do Regulamento
A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e condições previstos no presente
regulamento. A IKEA Portugal reserva‐se no direito de excluir ou eliminar qualquer participante que, de alguma forma,
viole o presente regulamento.
A IKEA reserva-se o direito de modificar ou suspender o passatempo em qualquer momento, nomeadamente no caso de
anomalia informática ou em caso de verificação de atuações que possam implicar a prática de atos ilícitos, bem como em
casos de força maior, sem que consequentemente sejam devidas quaisquer compensações aos destinatários do presente
passatempo.
Questões adicionais relacionadas com o Passatempo “DECORAR, AGORA COM SOM” deverão ser remetidas para a linha
de apoio ao cliente. (800 20 30 20 – chamada gratuita)
Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e casos omissos relativos ao concurso deverão ser remetidas
para a IKEA, para o contacto supra indicado, e serão analisadas e esclarecidas pela mesma.

Lisboa, 16 de agosto de 2019.

