REGULAMENTO DO PASSATEMPO LG Instaview “QUEM SOU EU”
A participação neste passatempo pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento.
A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Quinta da Fonte - Edifício D. Amélia Rua Vítor Câmara, 2,
Piso 2, 2270-229 Paço de Arcos, vai efetuar um passatempo onde está prevista a oferta de um cartão €
300,00 em cartão presente, aos 10 participantes que enviem as ementas com o tema “Jantar de amigos”
mais criativas, mediante a partilha do “gif” do passatempo Instaview na sua conta facebook e de acordo
com as regras definidas no presente regulamento.
Período de participação
O passatempo é válido para participações que sejam efetuadas entre as 00H00 do dia 06 de Março de
2019 e as 23H59 do dia 10 de Maio de 2019, sendo anunciadas as 10 ementas com o tema “Jantar de
amigos” vencedoras escolhidas a 15 de Maio de 2019.
A Oferta
A oferta é limitada ao stock existente (10 cartões) e consiste na oferta de um cartão presente no
montante de € 300,00.
- O cartão presente:
Cartão Presente Pré-Pago emitido pela Unibanco, não recarregável e utilizado de forma anónima, que se
encontra carregado com o montante de € 300,00, possibilitando ao seu Utilizador o pagamento de bens
ou serviços em estabelecimentos sitos em Portugal que sejam aderentes à rede. A referida rede de
estabelecimentos poderá estar associada ao Sistema Visa ou MasterCard ou a uma rede mais restrita
Privada. O cartão encontra-se sujeito às condições gerais de utilização emitidas pela Unibanco.
Para mais informações consulte www.unibanco.pt
Como Participar?
Para usufruir da oferta é obrigatório, cumulativamente, que se efetue a partilha do “gif” do passatempo
na rede social Facebook, dentro do prazo de duração do passatempo, através do preenchimento de
todos os dados solicitados no formulário que se encontra disponível em www.quemsoueu.pt bem como
o envio de uma ementa criativa com o tema “Jantar de amigos”.
Após o fecho do passatempo, as 10 ementas mais criativas serão escolhidas por um júri, composto por
3 membros da LG Portugal, sendo que a decisão final será tomada no dia 15 de Maio 2019. Os
vencedores serão contactados por email a fim de fornecerem os dados necessários para o envio da
oferta.
Não serão considerados dados enviados por outro tipo de meios que não sejam os acima referidos,
sendo o preenchimento do formulário online o único método de participação;
Para esclarecimentos sobre o estado da sua participação ou na eventualidade de, aquando do registo,
ocorrer alguma dúvida no preenchimento do formulário, o participante deverá entrar em contacto com
o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 808 785 454.

Entrega da Oferta
A oferta será enviada num prazo máximo de 10 dias úteis, após a seleção das 10 ementas vencedoras,
pelo que deverá considerar as condições de entrega abaixo mencionadas.
Condições de Entrega
As entregas das ofertas LG serão efetuadas exclusivamente em território nacional (Portugal Continental
e Ilhas) em dias úteis e no período compreendido entre as 09:00h e as 18:00h.
Em caso de insucesso na entrega por responsabilidade imputada ao cliente, o mesmo terá de proceder
ao seu levantamento junto da plataforma logística onde se encontra a oferta em causa ou, em
alternativa, solicitar o seu reenvio assumindo os respetivos custos associados.
Regras da participação
O passatempo está limitado ao território nacional (Portugal Continental e Ilhas).
Só serão elegíveis para participar no passatempo participantes que tenham mais de 18 anos, que
partilhem o “gif” do passatempo na sua rede social Facebook e enviem uma ementa criativa. O
passatempo está limitado a uma participação por participante, sendo considerado para efeitos de
participação a primeira que tenha sido submetida.
A LG Portugal não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outras questões técnicas direta ou
indiretamente imputadas aos participantes ou por outras que sejam alheias ao seu controlo.
Em caso de fraude, participações com dados falsos ou outras situações, a LG atuará judicialmente
imputando ao cliente a responsabilidade de a ressarcir dos valores e despesas associadas à oferta em
causa.
A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar este passatempo, na sua totalidade ou
parcialmente, sem aviso prévio.
Tratamento dos dados pessoais dos participantes
Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão tratados pela LG para processar a participação
daqueles nesta campanha. Esse tratamento é necessário para que a LG possa verificar as participações e
executar o passatempo nos termos deste regulamento.
A LG também poderá tratar os dados pessoais para efetuar futuras comunicações ao participante
relativas a ações de publicidade, envio de newsletter e envio de informação relativa à comercialização e
promoção de produtos e serviços da LG, desde que o participante dê o seu consentimento expresso
para esse fim, tal como se solicitará em momento oportuno.
É com base no consentimento do participante que a LG fará o tratamento de dados para os fins acima
referidos, o participante poderá retirar esse consentimento a todo o tempo, por correio electrónico
(lgept.marketing@lge.com).
A LG Electronics Portugal S.A. é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais e poderá comunicálos a entidades por si contratadas para a realização deste passatempo bem como dos fins acima
referidos, entidades estas que deverão tratar dados pessoais mediante as suas instruções.

Os dados pessoais serão conservados pelo período de dois anos após o último contacto com o
participante.
O participante tem o direito de solicitar à LG por escrito, por carta dirigida à LG ou correio electrónico
(lgept.marketing@lge.com), o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua
rectificação ou apagamento e a limitação do tratamento, nos termos da lei; e poderá ainda, pela mesma
forma, opor-se ao tratamento ou mesmo pedir a portabilidade dos seus dados pessoais, nos termos da
lei.
O participante também terá o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo
portuguesa para a proteção de dados, a Comissão Nacional de Protecção de Dados.
LG Electronics Portugal S.A.
Contactos: 808 785 454

