PARTICIPAÇÃO DA BASE JURÍDICA EM QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO
1. ORGANIZADOR E OBJETO DOS QUESTIONÁRIOS
Imaginarium S.A (a partir de agora, "IMAGINARIUM") gratificará, como explicado abaixo, todos
os sócios que respondam os questionários relacionados à sua experiência como cliente da
Imaginarium.
2. ÂMBITO TERRITORIAL
Questionários respondidos por sócios na Espanha e Portugal
3. ÂMBITO TEMPORÁRIO
O período de gratificação é indeterminado e, se for concluído ou as condições forem alteradas,
os sócios serão devidamente informados na comunicação que contém os questionários.
4. COMUNICAÇÃO
Este sistema de recompensa será comunicado durante o período em que estiver ativo.
através do e-mail (ou outros canais que podem ser adicionados) aos sócios do Club
Imaginarium para o qual os questionários são enviados.
5. PESSOAS LEGITIMADAS E MECÂNICA DA GRATIFICAÇÃO
Para participar é impresicível ser sócios do Club e responder os questionários de satisfação
desenvolvida pelo IMAGINARIUM.
6. GRATIFICAÇÃO
Para cada questionário respondido, o sócio receberá 25 NICOS gratuitos, que serão
acumulados juntos com os Nicos provenientes de suas compras e que poderão serão trocados
de acordo com as disposições das condições do programa My Imaginarium Club:
https://www.imaginarium.es/ pdfs / general-conditions-del-programa-meu-clubeimaginarium.pdf
Os questionários só podem ser respondidos uma vez para cada uma das comunicações
recebidas pelo cliente.
Os NICOS são pessoais e intransferíveis e não podem ser trocados em qualquer caso por seu
valor em dinheiro ou estar sujeitos a substituição, alteração, alteração ou compensação. A
Imaginarium reserva-se o direito de substituir esta recompensa por outra de valor igual ou
superior, com características iguais ou semelhantes, nos casos em que a considere apropriada.

7. INFORMAÇÃO SOBRE NICOS ACUMULADOS
O sócio pode consultar seu NICOS acumulado no seguinte link:
https://www.imaginarium.pt/iclub.htm
8. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Para os fins do disposto na Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, da
Proteção de Dados Pessoais, IMAGINARIUM informa aos participantes
desta promoção que os dados obtidos no DRAW por e para IMAGINARIUM, e sob
sua responsabilidade, será incorporada em um arquivo de dados pessoais com o
propósito de realizar a presente promoção, bem como receber
informação por meios telemáticos do nosso Club e dos nossos produtos e
serviços ou de empresas colaboradoras relacionadas à infância, lazer,
atividades culturais, sem fins lucrativos ou similares.
O IMAGINARIUM garante o estrito cumprimento da referida Lei no tratamento de
os dados pessoais recolhidos na presente promoção, podendo em qualquer caso
o titular do mesmo exercer e reconhecer os direitos de acesso, rectificação,
cancelamento ou oposição.
As bases desta promoção são regidas pela lei espanhola e os participantes,
renunciam expressamente a qualquer outra jurisdição, submetendo-se aos Tribunais de
Zaragoza/Espanha.
Para qualquer consulta relacionada ao ponto anterior, pode entrar em contato com:
IMAGINARIUM, S.A, Plataforma Logística PLA-ZA, C / Osca nº 4, 50197 Zaragoza.
Tel: (+34) 976 539 100

