
TERMOS E CONDIÇÕES DO  
PASSATEMPO 'A LA REDOUTE INSPIRA-ME' 

 
 

1) Os presentes termos e condições regulam o Passatempo "A La Redoute inspira-me" 

a decorrer durante o ação do Le Bus com início a 11 de junho e termo a 06 de julho de 

2015, promovido pela LA REDOUTE PORTUGAL com sede na Zona Industrial da Barosa, 

Rua Beco dos Petigais, Fracção F, nº45 e 65, 2400-431 Leiria, capital social de 

250.000€, registada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o número 

único de registo e de pessoa coletiva 501 213 031.  

 

2) O passatempo " A La Redoute inspira-me” é apenas válido após o preenchimento de 

todos os dados indicados no respetivo flyer e a colocação do mesmo na caixa acrílica 

que se encontra dentro do autocarro 'Le Bus'. Exclui-se, portanto, qualquer outra 

forma de participação.  

 

3) Ao participar, o cliente está a fornecer os seus dados pessoais (nome, apelido,  

email, cidade e telemóvel) à LA REDOUTE PORTUGAL e a autorizar o envio por email de 

ofertas especiais La Redoute a partir dessa data. Para deixar de receber os emails La 

Redoute, o cliente apenas tem de clicar no link existente no rodapé de cada 

newsletter: "Se não pretende receber mais as nossas newsletters, clique aqui." (ver 

alínea 20) 

 

4) Qualquer incumprimento das condições presentes nestes TERMOS DA APLICAÇÃO 

exclui automaticamente o participante do passatempo.  

 

5) PRÉMIO: vai ser premiada a melhor frase em cada cidade com a entrega de um 

voucher no valor de 100€ (cem euros) em artigos La Redoute.  

 

6) DURAÇÃO DO PASSATEMPO: o passatempo "A La Redoute inspira-me" entra em 

vigor no dia 11 de junho de 2015 em Braga às 10h e termina dia 06 de julho de 2015 no 

Porto às 20h.  



 

 

 

7) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

7.1 Ao participar no passatempo “A La Redoute inspira-me”, o participante está a 

autorizar o envio de emails promocionais da marca La Redoute Portugal, conforme 

descrito na alínea 3.  

7.2 Só é considerado elegível para o prémio final quem reunir as seguintes condições 

na sua totalidade:  

a) preencher todos os campos: nome, apelido, email, cidade e telemóvel  

b) completar a frase "A La Redoute inspira-me..." 

c) colocar este flyer na caixa acrílica que se encontra dentro do autocarro 

d) uma única participação por pessoa. 

7.3 Só são consideradas válidas as participações de pessoas com idade igual ou 

superior a 18 anos, residentes em Portugal continental e arquipélagos dos Açores e da 

Madeira.  

7.4  Para participar não é necessário realizar qualquer tipo de pagamento ou compra. 

A realização de uma compra não aumentará as possibilidades de ganhar. 

 

8) SELEÇÃO DO VENCEDOR: em cada cidade, serão recolhidos todos os flyers 

colocados dentro da caixa e que reúnam todas as condições descritas na alínea 7. 

Posteriormente, um júri composto por três elementos da La Redoute Portugal irá 

proceder à escolha da melhor frase em cada cidade, com base em critérios de 

originalidade e criatividade.  

 

9) DIVULGAÇÃO DO NOME DOS VENCEDORES: o nome dos vencedores será divulgado 

no dia 10 de julho de 2015 no site e na página de Facebook da La Redoute.  

O vencedor será contactado via email para ser informado do resultado do passatempo 

e combinar o envio do prémio. No caso de não se conseguir contactar o vencedor e 

este não reclamar o prémio até ao dia 31 de agosto de 2015, a La Redoute Portugal irá 

atribuir o mesmo ao participante que se encontrar em 2ª posição.  

 



A La Redoute Portugal não se responsabiliza pela impossibilidade de contacto com o 

vencedor. A impossibilidade de reclamar ou receber o prémio, ou a não aceitação do 

mesmo, não conferem ao premiado o direito a qualquer compensação. 

 

O período de 5 dias após a divulgação dos vencedores será o tempo disponível caso 

algum dos participantes queira solicitar algum esclarecimento adicional sobre os 

respetivos resultados. Na ausência de comentários por parte dos restantes 

participantes, neste período, a entidade organizadora do passatempo reserva-se no 

direito de não esclarecer qualquer questão que venha a ser levantada. 

 

10) ENTREGA DO PRÉMIO FINAL: o prémio final (voucher) será enviado via email para 

o respetivo vencedor. O prémio é intransmissível e não pode ser trocado por dinheiro. 

 

11) Qualquer incumprimento das condições constantes dos Termos e Condições pode 

dar origem à exclusão do participante e à recusa da atribuição do prémio final mesmo 

que o nome do participante já tenha sido divulgado como sendo o premiado.  

Serão excluídas da participação no passatempo sem aviso prévio todas as participações 

que, nomeadamente, estejam numa ou em várias das seguintes condições:  

a) participação com recurso a dados pessoais falsos, imprecisos ou incompletos;  

b) suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou 

programas informáticos associados ao passatempo com o intuito de o influenciar de 

forma incorreta ou injusta para os outros participantes;  

c) suspeita de participação múltipla por parte do mesmo indivíduo, ainda que com 

dados de registo diferentes.  

 

12) A participação no passatempo “A La Redoute inspira-me” está vedada a todos os 

administradores e funcionários da La Redoute Portugal ou de empresas envolvidas 

neste projeto, bem como dos seus familiares diretos. 

 

13) A La Redoute Portugal reserva-se o direito de alterar a qualquer momento o 

presente regulamento, tornando-se as alterações efectivas após a sua publicação na 



página Facebook ou em qualquer outro link designado e divulgado, previamente, pela 

La Redoute Portugal.  

 

14) A La Redoute Portugal reserva-se o direito de modificar ou suspender o 

passatempo, em qualquer momento, no caso de anomalia informática ou em caso de 

verificação de atuações que possam indiciar a prática de ilícitos criminais.  

 

15) A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e a aceitação integral 

dos presentes termos e condições, pelo que a La Redoute Portugal reserva-se o direito 

de recusar a participação de qualquer utilizador que os não cumpra.  

 

16) Qualquer situação extraordinária, não prevista neste regulamento, será apreciada 

e decidida pela La Redoute Portugal.  

 

17) O simples facto de participar no passatempo implica a aceitação pura e simples do 

presente documento.  

 

18) Todos os dados fornecidos pelo participante no momento da inscrição no 

passatempo (nome, apelido, email, cidade e telemóvel) poderão ser usados para fins 

comerciais pela La Redoute Portugal.  

 

19) Ao participar neste passatempo está a autorizar o envio de newsletters La Redoute 

por parte da La Redoute Portugal. É dada a designação de Newsletter La Redoute, aos 

e-mailings, ofertas promocionais, e às newsletters institucionais, informações acerca 

da empresa ou do utilizador, enviados diretamente para a caixa de correio eletrónico 

do utilizador. Pode aceder e modificar os seus dados a qualquer momento em “A 

minha conta” e gerir a sua subscrição em “Newsletters”. A Newsletter La Redoute é 

um exclusivo do site Internet da marca La Redoute Portugal.  

No cumprimento da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro relativa à Proteção de Dados 

Pessoais, informamos que o tratamento dos dados pessoais recolhidos pela La 

Redoute neste passatempo é da responsabilidade da La Redoute Portugal, os dados 

pessoais são tratados informaticamente, destinando-se aos envios correspondentes às 



suas encomendas, respetivo apoio administrativo, e fins estatísticos. Os dados pessoais 

recolhidos poderão ser comunicados a entidades terceiras de reconhecida idoneidade 

para fins de marketing direto.  

Ao titular é garantido o direito de acesso, retificação, alteração ou eliminação dos seus 

dados pessoais, para tal basta contactar-nos indicando o seu o seu nome, apelido, 

morada e nº de cliente:  

-por mail: contacto@redoute.pt  

-por Correio: La Redoute, Apartado 156, 2404-970 Leiria Codex 

- por telefone: 707 20 10 10  

A LA REDOUTE PORTUGAL é membro da ACEPI – Associação Comércio Eletrónico e 

Publicidade Interativa - em Portugal e as suas bases de dados pessoais estão 

devidamente registadas na Comissão Nacional de Proteção de Dados, nos termos da 

lei. 


