De 15 de maio de 2017 a 31 de agosto de 2017 poderás ganhar uma viagem a Ibiza
para 2 pessoas pela compra de pelo menos um produto das marcas Venus e/ou
Tampax. Basta preencher corretamente este cupão com uma frase criativa com as
marcas Venus e Tampax e a palavra “Aventura” e enviá-lo juntamente com o código de
barras original do produto adquirido e uma fotocópia da fatura para a morada que
consta no cupão (não necessita de selo).
Não acumulável com outras ofertas ou promoções.
Para mais informações consulte o regulamento em www.promocoespg.pt.

Sexo*
Homem
Mulher
Nome*
1º Apelido*
2º Apelido*
Data de nascimento* (dd-mm-aaaa)
/
/
Morada*
Nº*
Piso
Porta
Outros
Código Postal*
Localidade Postal*
Localidade
Telefone
Telemóvel*
Email*
*Campos de preenchimento obrigatório.
Oferta válida para compras realizadas de 15 de maio de 2017 a 31 de agosto de 2017 (exceto compras online). Não
serão aceites participações recebidas após 08 de setembro de 2017 (nem reclamações 2 meses após esta data).

Sim! Quero receber comunicações comerciais, nomeadamente por via eletrónica ou através de
SMS, EMS ou MMS, relativas às marcas Gillette Venus e Tampax, bem como relativas a outras
marcas da Procter & Gamble. Ao participar nesta concurso, o participante expressamente
consente que os seus dados pessoais sejam inseridos num ficheiro automatizado pertencente à
Procter & Gamble Portugal – Produtos de Consumo, Higiene e Saúde, S.A. para realização de
atividades de marketing, através de qualquer meio, inclusive e-mail, SMS, EMS, ou MMS,
destinadas a pessoas com o seu perfil de consumo. O participante igualmente consente que os
seus dados pessoais sejam utilizados para que lhe sejam enviadas informações relativas a
empresas terceiras relacionadas com o sector das telecomunicações, ócio e grande consumo. O
preenchimento dos dados assinalados com asterisco é obrigatório para registo, pelo que caso
omita algum dos campos assinalados, poderá não ser possível aceder à sua pretensão. Caso
pretenda vir a ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam retificados, alterados
ou eliminados deverá dirigir-se, por escrito, à Procter & Gamble Portugal – Produtos de Consumo,
Higiene e Saúde, S.A. (Ref. Dados Pessoais), pelos seguintes meios: (i) correio eletrónico:
cancelamentos_pgportugal@datacentric.es; (ii) ou por carta, para o seguinte endereço: Apartado
1004, 2791-701 CARNAXIDE. Os dados poderão ser transmitidos a outras empresas (nomeadamente, outras sociedades do grupo Procter & Gamble), sedeadas em Portugal ou no estrangeiro,
para realização de atividades de marketing, pelos meios acima referidos. Caso deseje opor-se à
cedência dos seus dados pessoais, bem como à utilização dos mesmos para receber
informações das empresas atrás mencionadas ou de empresas terceiras e, bem assim, caso
deseje que os seus dados pessoais não sejam utilizados em quaisquer outras campanhas, deverá
comunicá-lo através dos meios atrás referidos.

