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1. Organizador 
 
A empresa MR. WONDERFUL COMUNICATION S.L. (doravante “Mr. Wonderful” ou o 
“organizador”), com domicílio em Diagonal 435, 4º 1º, 08036 Barcelona e NIF número B65773400 

(mais informação em https://www.mrwonderfulshop.com/pt/centro-wonder.html)  
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 serem elegíveis, os participantes devem registar-se no Centro Wonder de Altíssima 

Motivação (CWAM) (https://www.mrwonderfulshop.com/pt/centro-wonder.html). 
Neste link, o participante deverá preencher as informações solicitadas (incluindo nome, apelido e 
endereço de email). Os dados serão incluídos no nosso arquivo apenas se o participante se 
registar. 
 
O Sorteio terá início no dia 24 de Abril de 2019, às 00:01 e terminará no dia 10 de Junho às 22:59.  
 
Os vencedores serão escolhidos pela Mr. Wonderful de forma aleatória através da plataforma 
Random. 
 
O prémio consiste em cinco (5) vales de compra de 250€ para serem usados na loja online do 

Organizador, https://www.mrwonderfulshop.com/pt/. 
 
O prémio não é substituível pelo seu valor em dinheiro. 
 
3. Condições para participação 
 
A participação neste Sorteio é gratuita. Só podem participar as pessoas com mais de 18 anos com 
uma residência em Portugal Continental (ficando excluídas as pessoas que residem na Madeira e 
Açores) e que concordaram em receber comunicações comerciais. 
 
4. Divulgação do vencedor 
 
Os vencedores serão notificados no dia 13 de Junho de 2019, de entre todos os participantes e 
amigos registados no período. A Mr. Wonderful entrará em contacto 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 escolhidos substitutos no caso de o vencedor não notificar a sua aceitação do prémio. 
Quando o vencedor for notificado, este deve contactar o organizador dentro de um período 
máximo de quarenta e oito (48) horas.  
 
No caso de que o vencedor não nos contacte, entraremos em contacto com o primeiro substituto 
e, se ele não aceitar o prémio, com o segundo, até a um máximo de três (3) substitutos. Se o 
terceiro vencedor também não entrar em contacto connosco, o prémio será perdido. 

https://www.mrwonderfulshop.com/pt/centro-wonder.html
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5. Propriedade intelectual e cessação dos direitos de imagem 
 
Os participantes autorizam a Mr. Wonderful a reproduzir e usar o seu nome, apelido, endereço e 
imagem em qualquer atividade publicitária promocional relacionada com o sorteio no qual 
ganharam, sem que tal uso lhes dê direito a remuneração ou qualquer outro benefício exceto o 
da entrega do prémio ganho. Nesse sentido, os participantes da promoção dão à Mr. Wonderful 
todos os direitos de propriedade intelectual ou industrial. 
 
6. Proteção de dados 
 
A Mr. Wonderful é responsável pelo processamento de dados pessoais fornecidos neste 
formulário  e assegura o cumprimento integral do Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (GDPR) relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e da livre circulação destes dados e da Lei orgânica espanhola 15/1999, de 13 de 
dezembro (LOPD) relativa à proteção de dados de caráter pessoal, pelo que se facilita a seguinte 
informação:  
 
Responsável do Tratamento de Dados: 

Razão Social: MR. WONDERFUL COMUNICATION S.L. 

Endereço: Avda. Diagonal, 435 - 4º-1ª Barcelona 08036 (BARCELONA)  

Correio eletrónico: lopd@mrwonderfulshop.es 

Telefone: (0034) 931802672 

Para qualquer informação adicional sobre privacidade e proteção de dados, os participantes 
podem consultar nossa Política de Privacidade. 
 
7. Questões fiscais 
 

Os vencedores aceitam serem responsáveis de todas as obrigações fiscais que correspondam 

como consequência da aceitação do prémio. 

 
8. Isenção e limitações de responsabilidade 
 
A Mr. Wonderful reserva-se o direito de realizar alterações sem aviso prévio, com o objetivo de 
que o Sorteio decorra com sucesso, sempre que existirem motivos justificados ou de força maior 
que impeçam o decurso nos moldes definidos no presente regulamento. A Mr. Wonderful reserva-
se o direito de alterar o período do sorteio, bem como a interpretação do presente regulamento. 
 
9. Outras normas de utilização 
 
Não serão permitidos comentários ofensivos, insultos, ameaças, linguagem inapropriada, 
conteúdos impróprios ou comentários depreciativos sobre outros membros da comunidade ou 
sobre os nossos produtos e serviços, marcas ou equipa. 
 
10.  Aceitação das bases e responsabilidade 

https://www.mrwonderfulshop.com/pt/privacy
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O mero feito de participar no Sorteio implica que o participante aceita totalmente as condições 
destas bases legais. A participação de um Sorteio desta natureza supõe a aceitação das normas 
da rede social na qual o mesmo decorre/é publicado/é publicitado. A Mr. Wonderful reserva o 
direito de excluir da participação no Sorteio todos aqueles participantes que não cumprirem 
qualquer condição da participação incluída nas presentes bases. A exclusão de um participante 
implica a perda de todos os direitos derivados da sua condição como tal. Qualquer uso abusivo 
ou fraudulento destas bases dará lugar à desclassificação do participante na promoção. A título 
enunciativo, mas não limitativo, entende-se como abuso ou fraude o uso de uma identidade falsa 
ou de um terceiro sem o seu consentimento. Neste sentido, a Mr. Wonderful fica isenta de 
qualquer responsabilidade em caso de erro nos dados facilitados pelos participantes que impeça 
a sua identificação. 
 
A Mr. Wonderful reserva o direito de modificar as presentes bases caso as circunstâncias possam 
influenciar a objetividade e transparência do Sorteio.  
 
 
11. Legislação aplicável e tribunais competentes 
 
Estas Bases estão sujeitas à legislação espanhola. Qualquer reclamação relacionada com o Sorteio 
deve ser enviada por escrito a Mr. Wonderful Comunication S. L., Dpto. Jurídico, Avenida Diagonal 
435, 4º 1º, 08036 Barcelona. Em caso de controvérsia na aplicação ou interpretação destas bases 
e na ausência de um acordo amistoso, todo o litígio estará sujeito aos tribunais da cidade de 
Barcelona.  
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** O texto foi escrito no Espanhol, Francês, Italiano e Português. No entanto, a língua indicada como uma prioridade para seu 

desempenho será a versão em espanhol. 


