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REGULAMENTO DO SORTEIO 
AGENDA MR. WONDERFUL | 2017 - 2018 

 
  
 

1. Organizador 

 
A empresa MR. WONDERFUL COMUNICATION S.L. (doravante “Mr. Wonderful” ou o 

“organizador”, hola@mrwonderful.es), organiza um sorteio (doravante “o SORTEIO”) sob 

sua responsabilidade e em conformidade com o regulamento detalhado no presente 
documento. 
 
 
2. Regras para participação, período do sorteio e prémio 
 
Para ser elegível, os participantes devem se registar no Club Agenda WIP 
(http://www.mrwonderfulshop.com/pt/agenda-2018.html). Neste contexto, o participante 
deve preencher as informações solicitadas (incluindo nome, sobrenome e endereço de 
email). Convite para amigos no processo de registo na Agenda WIP Club: o participante 
pode convidar quantos amigos quiser. Esses amigos, ao se registar, devem fornecer o seu 
nome, sobrenome, endereço de email completo e aceitar os termos legais. Quanto mais 
amigos forem convidados, mais probabilidades o participante tem de ganhar. Ambos (os 
dados dos participantes e amigos registados) serão tratados de acordo com nossa Política 
de Privacidade. Os dados dos amigos serão incluídos no nosso arquivo somente depois 
aceitar o convite e aceitar os termos legais. 
 
O sorteio começa a 31 de maio de 2017, às 00:01 (CEST) e termina a 25 de junho de 2017, 
às 23:59 (CEST). Os vencedores serão escolhidos aleatoriamente pela Mr. Wonderful 
através da plataforma Random entre todos participantes do sorteio. Os vencedores serão 
escolhidos no dia 3 de julho de 2017, entre todos os participantes e amigos registrados no 
período. Os vencedores serão notificados por e-mail um dia depois, 4 de julho de 2017. 
 
O prémio do sorteio consiste em 4 cupões de 100 €. O prémio não pode ser trocado por 
dinheiro correspondente ao seu valor económico. O cupão será de uma única utilização, 
independentemente da quantia que quiser utilizar no momento da compra (se a totalidade 
do saldo do cupão não for usado, não pode ser guardado para uso posterior). A política dos 
gastos de envio é a mesma que para as compras feitas no nosso website, 
http://www.mrwonderfulshop.com/pt/conditions-sale. Se o vencedor optar por menos do que 
o mínimo definido terá gastos de envio gratuitos, pois esses gastos serão deduzidos do 
montante que resta no cupão. O cupão tem a validade de 1 ano e é transmissível.  
 
Os quatro cupões são aplicáveis a todos os registados no sorteio, tanto os participantes 
como os amigos registados. 
 
 
3. Condições para participação 
 
A participação neste sorteio é gratuita. Só podem participar as pessoas com mais de 18 
anos e com uma residência em Portugal Continental.   
 
 
4. Divulgação do vencedor 
 
Os vencedores serão anunciados no dia 4 de julho de 2017. A Mr. Wonderful entrará em 
contato com os vencedores e solicitará os dados pessoais necessários. Ao enviar os seus 
dados pessoais, o vencedor aceita expressamente as condições legais do sorteio. Serão 
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selecionados 4 vencedores e dois (2) substitutos no caso do vencedor não reclamar o 
prémio. O vencedor uma vez notificado por e-mail, este deve contactar o organizador do 
concurso dentro de um período máximo de quarenta e oito (48) horas. No caso do vencedor 
não nos contactar, entraremos em contato com o primeiro substituto e, se renunciar o 
prémio, com o segundo. Se o segundo vencedor também não entrar em contacto connosco, 
o prémio será perdido. 
 
 
5. Propriedade intelectual e cessação dos direitos de imagem 
 
O vencedor do concurso (ou suplentes, se for o caso) compreende e aceita que o seu nome 
completo e a foto de perfil sejam publicados em todos os perfis de redes sociais em que o 
concurso tenha uma conta. 
 
 
6. Proteção de dados 

 
A Mr. Wonderful assegura o cumprimento integral da Lei orgânica espanhola 15/1999, de 13 
de dezembro de Proteção de Dados de Carácter Pessoal no tratamento dos dados pessoais, 
assim como da restante legislação aplicável em matéria de proteção de dados. Os dados 
enviados por todos os participantes poderão ser incorporados em ficheiros automatizados 
correspondentes à Mr. Wonderful. Estes dados serão utilizados para identificar os 
utilizadores da Mr. Wonderful, para gerir a atribuição do prémio e para o desenvolvimento 
de ações promocionais, de caráter geral ou adaptadas às características pessoais. O 
participante poderá a qualquer momento exercer de forma gratuita os seus direitos de 
oposição, acesso, retificação e cancelamento dos dados ao enviar um e-mail para 

lopd@mrwonderful.es. 
 
 
7. Aceitação do regulamento 

 

A participação neste sorteio implica que o participante aceite integralmente os termos e 

condições presentes neste regulamento. Além disso, a participação num sorteio desta 

natureza implica a aceitação das normas das redes sociais onde o sorteio será realizado. 

 
 
8. Legislação aplicável e tribunais competentes 
 
Relativamente às questões não previstas neste regulamento, este sorteio está sujeito aos 
termos da legislação espanhola aplicável no momento da realização do mesmo. Os tribunais 
competentes para julgar litígios ou divergências que possam surgir no âmbito deste sorteio 
serão os Tribunais da cidade de Barcelona. 
 
 
9. Isenção e limitações de responsabilidade 
 
A Mr. Wonderful reserva o direito de realizar alterações sem aviso prévio, com o objetivo que 
o concurso decorra com sucesso, sempre que existirem motivos justificados ou de força 
maior que impeçam o decorrer nos moldes definidos no presente regulamento. A Mr. 
Wonderful reserva o direito de alterar o período do sorteio, bem como a interpretação do 
presente regulamento. 
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10. Outras normas de utilização 
 
Não serão permitidos comentários ofensivos, insultos, ameaças, linguagem inapropriada, 
conteúdos impróprios ou comentários depreciativos sobre outros membros ou acerca dos 
nossos produtos e serviços, marcas ou equipa. 
 
 
11. Aceitação das bases legais e responsabilidade 
 
O vencedor do prémio ficará vinculado ao cumprimento de todas as obrigações fiscais 
estabelecidas pela legislação em vigor aplicável, sendo da sua total responsabilidade o 
pagamento das mesmas. Um sorteio desta natureza supõe a aceitação das normas das 
redes sociais onde o concurso decorre. A Mr. Wonderful tem o direito de excluir do sorteio 
todos os participantes que considere que estão em incumprimento de qualquer regra 
presente nas bases legais. A exclusão do participante leva a perda de todos os direitos da 
sua condição como tal. Qualquer utilização abusiva ou fraudulenta destas bases legais dará 
lugar a desqualificação do participante no sorteio. Entenderemos como fraude, quando um 
participante utilize uma identidade falsa ou de terceiros sem o seu consentimento. Neste 
sentido, a Mr.Wonderful está isento de qualquer responsabilidade nos supostos erros dos 
dados facilitados pelos próprios participantes que impediram a sua identificação.  
A Mr. Wonderful reserva o direito de modificar as presentes bases legais no caso que avalie, 
justificadamente, a ocorrência de circunstancias que possam influenciar na objetividade e 
transparência do sorteio.  
 
 
 
 


