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Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda  
R. Mário Sampaio Ribeiro, 1 
1600-504 Lisboa 
 
Data: 01/10/2017 
 
 
BASES DA PROMOÇÃO A CLIENTES “MÁQUINA 
FOTOGRÁFICA CREATIVEMINDS2” 
 
NOME DA PROMOÇÃO 
 

A Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda, deu inicio à promoção a clientes “Máquina 
Fotográfica CREATIVEMINDS2”.  
 
FINALIDADE DA PROMOÇÃO 
 

Este concurso premiará, com uma máquina fotográfica Fujifilm instax mini 8, o 
preenchimento de um formulário online por parte dos clientes e prescritores dos 
nossos papéis criativos. 
 
A promoção inicia no dia 1 de outubro de 2017 e termina no dia 30 de 
novembro de 2017. 
 
PARTICIPANTES  
 

Todos os clientes e prescritores (agências de publicidade e comunicação, ateliês de 
design, clientes finais, organismos oficiais) da Torraspapel. A participação nesta 
promoção é voluntária, e implica o acordo com todas as normas estabelecidas nas 
bases da promoção. 
 
DINÂMICA / FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO 
 

Os clientes e prescritores que completem integralmente o formulário publicado no 
site www.creativemindstorraspapel.com dentro do periodo da promoção, entrarão 
no sorteio de cinco (5) máquinas fotográficas Fujifilm instax mini 8. 
 
Todas as respostas recebidas participarão no sorteio. 
 
A Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda, reserva-se o direito a publicar o nome do 
vencedor nas suas páginas web www.torraspapel.pt e 
www.creativemindstorraspapel.com 
 
PRÉMIO 
 
O prémio para o vencedor consiste em cinco (5) máquinas fotográficas Fujifilm 
instax mini 8 avaliadas em 80 euros cada uma. A promoção está limitada a cinco 
(5) vencedores. 
 
A Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda poderá reter o prémio se o vencedor tiver 
pagamentos em atraso. 
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ENTREGAS 
 

O Departamento de Marketing da Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda. informará 
os vencedores através da sua rede comercial e/ou através do gestor de área 
correspondente. 
 
O prémio será entregue durante o mês de dezembro de 2017. 
 
No caso de rutura de stock, a Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda. reserva-se o 
direito de substituir o prémio por outro de valor igual ou superior.  
 
Por defeito, o prémio será entregue na morada da empresa. Pontualmente o 
beneficiário poderá modificar a morada de entrega, sempre que garanta que haverá 
alguém para receber o prémio em horário normal de expediente entre as 9:00 e as 
18:00 horas.  
 
GARANTIAS 
 

A promoção não se aplicará aos proprietários e empregados da Torraspapel 
Portugal, Unipessoal, Lda., nem aos seus familiares diretos, assim como aos 
proprietários, colaboradores e familiares diretos da empresa responsável pela 
publicidade desta ação. 
 
A Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda, reserva-se o direito a evitar que sobre 
esta promoção se estabeleçam sistemas de especulação ou negócio. Para isso 
poderá intentar as ações legais que entenda oportunas. 
 
A Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda. reserva-se o direito de suspender, adiar 
ou cancelar a promoção, em qualquer momento, devendo previamente publicar a 
noticia na sua página web anteriormente referida. 
 
DADOS PESSOAIS 
 

Os dados pessoais que se obtenham ou tratem através desta Promoção, constam 
no Ficheiro de Clientes pertencente à Torraspapel Portugal, Unipessoal, Lda (R. 
Mário Sampaio Ribeiro, 1, 1600-504 Lisboa), entidade responsável do Ficheiro a 
quem o participante voluntariamente forneceu os seus dados pessoais e perante a 
qual poderá exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, em 
conformidade com a legislação de Proteção de Dados Pessoais e de Serviços da 
Sociedade da Informação e de Comércio Eletrónico. 
 
IMPOSTOS 
 

O presente concurso rege-se pela legislação portuguesa. 
O prémio indicado, estará sujeito à legislação fiscal que lhe seja aplicável.  
 
ACEITAÇÃO DAS BASES  
 

A participação na promoção implica a plena aceitação destas bases.  
Para mais informação, consulte a página web www.torraspapel.pt. 
 


