BASES LEGAIS SORTEIO SACO MAXISAC
Se completas corretamente todas as perguntas obrigatórias
deste questionário, terá atribuído automáticamente 50 Nicos que
acumulará àqueles que obtenha com suas compras para poder
trocá-lo por um brinquedo ou produto da Imaginarium.
Para participar do sorteio, é essencial responder corretamente
todas as perguntas obrigatórias do questionário. O sorteio será
realizado, na semana de 22 de abril de 2019, por procedimento
aleatório, nos escritórios do IMAGINARIUM (sitas no C / Osca, 4,
Zaragoza) entre todos os sócios que receberam o email com o
questionário e que atendam ao requisito anterior. Será sorteado
um vencedor e dois substitutos.
O IMAGINARIUM, dentro de um período máximo de 1 semana a
partir da data do sorteio, entraremos em contato com o vencedor
através das informações de contato fornecidas no questionário
ou, na sua falta, daquelas registradas no banco de dados do Club
Imaginarium.
Se a notificação através dos dados de contato anteriores é
impossível após 2 dias corridos a partir da conclusão do sorteio, o
prêmio será dado ao primeiro substituto. Se não for possível
entrar em contato com este nos termos acima, o prêmio será
comunicado ao segundo substituto e, se não for possível, o
prémio será declarado nulo.
A entrega da saco de praia será feita em uma loja da
Imaginarium ou, se não for possível, no endereço do vencedor.
O prêmio não pode ser substituído por dinheiro ou outros
produtos. Nenhuma devolução será aceita, exceto por um defeito
de fabrico.
Para os fins do disposto na Lei Orgânica 3/2018, de 5 de
dezembro de Protecção de Dados Pessoais e garantia dos direitos
digitais, a Imaginarium informa aos participantes deste sorteio

que os dados obtidos pelo mesmo por e para Imaginarium, e sob
sua responsabilidade, será incorporado em um arquivo de dados
pessoais, a fim de realizar o presente sorteio, adjudicação e
gestão do prêmio.

