Regulamento do passatempo
“Personalize o seu catálogo IKEA 2019”

1. Promotor do passatempo
O passatempo “Personalize o seu catálogo IKEA 2019” é promovido

pela IKEA PORTUGAL – MÓVEIS E

DECORAÇÃO LDA. (adiante “IKEA PORTUGAL”), sociedade com sede na EN 250, Rua 28 de Setembro, Frielas, 2660001 Loures, registada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o n.º único de pessoa colectiva e de
matrícula 505416654.
2. Duração do passatempo
O passatempo decorrerá no período compreendido entre 31 de Agosto de 2018 e 30 de Setembro de 2018, nas
5 lojas IKEA Portugal (Braga, Alfragide, Loulé, Loures e Matosinhos) ou suas imediações, de 6-ª feira a Domingo
no horário das 10:00h às 22:00h.
3. Destinatários do passatempo
Todos os portugueses e estrangeiros residentes em Portugal. Os menores de 18 anos devem ser representados
pelos pais ou responsáveis de educação.
4. Mecânica do passatempo
A IKEA tem 25.000 catálogos personalizados para oferecer. Os catálogos personalizados são impressos com a
fotografia do participante na capa. Após a inscrição é tirada uma fotografia num «set» preparado para o efeito.
O participante deverá validar essa fotografia, a qual lhe será enviada de imediato por e-mail, e que será utilizada
para a personalização do catálogo físico.
5. Forma de participação
Para participar no passatempo e receber o catálogo personalizado o participante tem de:
a.

Registar-se como membro IKEA FAMILY: O participante pode aderir ao programa IKEA FAMILY e tornarse membro na hora e no local da participação. A adesão ao programa de fidelização IKEA FAMILY é
simples, rápida e gratuita.

b.

Inscrever-se no site (https://catalogo.ikea.pt/) ou dirigir-se ao local onde decorre a acção. Caso se
inscreva através do site, será atendido na data e horário definidos. Caso opte por se dirigir directamente
ao local da acção, será atendido por ordem de chegada.

c.

Autorizar a recolha de sua imagem e personalização do catálogo

A participação é válida durante o período compreendido entre as 10:00h do dia 31 de Agosto de 2018 e as 22:00h
do dia 30 de Setembro de 2018.
O espaço dedicado à recolha de imagens para a personalização do catálogo funciona de 30 de Agosto de 2018 a
30 de Setembro de 2018, nas 5 lojas IKEA Portugal (Braga, Alfragide, Loulé, Loures e Matosinhos), ou suas
imediações, de 6-ª feira a Domingo no horário das 10:00h às 22:00h.
O espaço dedicado à entrega dos catálogos, já personalizados, funciona de 07 de Setembro de 2018 a 07 de
Outubro de 2018, nas 5 lojas IKEA Portugal (Braga, Alfragide, Loulé, Loures e Matosinhos), ou suas imediações,
de 6ª a Domingo no horário das 10:00h às 22:00h.
A recolha das imagens é feita numa determinada data e a recolha do catálogo será feita noutra data subsequente,
na mesma loja, de acordo com a informação que a ser enviada por e-mail a cada um dos participantes.
6. Objectivo do passatempo
Dar a conhecer o novo catálogo IKEA 2019, assim como estimular a criatividade, a imaginação e a ligação
emocional à marca pelo participante.
7. Entrega dos catálogos
No e-mail enviado serão indicadas as datas e horários em que o participante pode levantar o seu catálogo
personalizado na loja. Se a participação ocorrer em loja, o catálogo personalizado poderá ser levantado na mesma
loja ou noutra loja Ikea que indicar no momento da inscrição. Os participantes são convidados a partilhar as
imagens digitais nas redes sociais e para isso são divulgados os hashtags #aNossaCasa #catalogoIKEA2019
e #IKEAPortugal.
8. Impossibilidade, não‐aceitação ou não‐reclamação dos catálogos
Caso o catálogo não seja reclamado até dia 7 de outubro de 2018 para levantamento, o mesmo será destruído.
Em virtude de tal circunstância, o promotor do passatempo considera que o participante não aceitou ou se viu
impossibilitado de reclamar o catálogo. A impossibilidade, não-aceitação ou não-reclamação dos catálogos e das
condições supramencionadas, não confere ao participante qualquer direito de reclamação ou compensação. O
catálogo personalizado não poderá ser trocado por outro ou por dinheiro, nem o participante ser ressarcido se,
por motivos alheios ao promotor do passatempo, não usufruir do catálogo. Todas as dúvidas sobre a interpretação
dos termos e condições e os casos omissos relativos a este passatempo serão analisados e decididos pelo
promotor do passatempo. Poderão ser colocadas dúvidas e questões através dos canais de apoio ao cliente IKEA.
9. Condições de participação
A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e condições previstos no
presente regulamento. A IKEA Portugal reserva‐se no direito de excluir ou eliminar qualquer participante que, de
alguma forma, viole o presente regulamento. Qualquer participante que actue de má-fé, será automaticamente
excluído. Serão excluídos de participar neste passatempo, sem aviso prévio, todos aqueles cujas participações
sejam feitas com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos. Toda e qualquer actuação ilícita
e ilegal no decorrer deste passatempo será considerada fraudulenta. Cada participante pode participar apenas

uma vez. Serão rejeitadas fotografias que envolvam marcas concorrentes ou conteúdo inapropriado para o
passatempo.
10. Direitos de Imagem e Propriedade Intelectual
Ao participar no presente passatempo, cada participante aceita ser fotografado e autoriza, nos termos da
Declaração de Cedência de Direitos de Imagem que assinará , a utilização das imagens recolhidas pela IKEA
Portugal, a título gratuito, para fins de impressão do catálogo personalizado e marketing da IKEA Portugal, pelo
prazo máximo 5 (cinco) anos após a impressão do catálogo personalizado. Todos os direitos de propriedade
intelectual relativos à produção do catálogo personalizado 2018 (nomeadamente, quaisquer direitos relativos ao
design, estrutura ou elementos aí integrados, incluindo as fotografias recolhidas) serão da exclusiva titularidade
da IKEA, não assistindo aos participantes o direito a reclamar da IKEA qualquer compensação ou remuneração
pela utilização dos referidos objectos de propriedade intelectual.
11. Protecção de Dados
A IKEA PORTUGAL é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais que fornecer no âmbito da
participação neste passatempo, nomeadamente: nome, e-mail, telefone, morada e fotografia para o
catálogo. Ao participar do passatempo, presta o seu consentimento para o tratamento dos seus dados
pessoais pela IKEA PORTUGAL. A fotografia será eliminada 5 (cinco) anos após a impressão do catálogo
personalizado e durante este período poderá ser utilizada pela Ikea para fins de marketing, nos termos da
Declaração de Cedência de Direitos de Imagem. Os demais dados continuarão a ser tratados no âmbito de
sua participação no programa IKEA FAMILY para a gestão de clientes e marketing, até o prazo máximo de
2 (dois) anos de inatividade.
A sua informação pessoal poderá ser partilhada no âmbito do Grupo Empresarial IKEA ou a terceiros
prestadores de serviços da IKEA. Os seus dados pessoais poderão ser tratados por empresas subcontratadas
pela IKEA, nomeadamente para o alojamento de página web, correio eletrónico, resposta a questões de
utilizadores sobre os serviços, envio de informações sobre novos serviços e produtos, ofertas especiais. São
fornecidas a estas empresas apenas os dados pessoais necessários para a prestação do serviço em causa.
Os seus dados serão tratados dentro do espaço da União Europeia.
Poderá exercer os seus direitos a aceder aos dados fornecidos, a retificá-los, a apagá-los e a limitar ou se
opor ao seu tratamento, bem como o seu direito à portabilidade desses dados, mediante requerimento
escrito dirigido à IKEA PORTUGAL para a morada da sua sede acima indicada. Por igual via e de igual maneira
poderá retirar o consentimento prestado para o tratamento dos seus dados em qualquer altura, sem que tal
ponha em causa a licitude do tratamento desses dados anteriormente à eventual retirada do consentimento.
Em caso de conflito, ou caso considere que algum dos seus direitos a dados pessoais foi violado ou posto
em causa, poderá apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
12. Divulgação do passatempo
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13. Aceitação do Regulamento
A participação neste passatempo, significa, por parte dos participantes, a integral aceitação do presente
regulamento.
Lisboa, 10 de Agosto de 2018.

