Se não ficar satisfeito,
devolvemos-lhe o dinheiro.

Promoção válida de 01 de Julho de 2021 a 30 de Junho de 2022.
Para mais informações, consulte o regulamento em: http://www.promocoespg.pt/

Pela sua compra de um produto Braun* entre 01 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022, terá a
oportunidade de o experimentar durante 100 dias. Se não ficar satisfeito, a Braun devolve-lhe o
valor total da compra.
Para poder participar na promoção, deve enviar:
- O produto Braun* na sua embalagem original em perfeitas condições e por correio registado
(custo do envio não incluído).
- Este cupão de participação devidamente preenchido.
- O original da fatura ou do talão de compra do produto.
*Oferta válida apenas para Máquinas de Barbear Masculinas (Series 3 a 9), Waterflex, Aparadores
de barba BT, Set multifunções MGK, Aparadores de Cabelo HC, Aparadores Braun X, Depiladoras
Femininas Silk-épil (Series 5, 7 ou 9), Depiladoras FaceSpa (Series 8 e 9), Silk-expert IPL (Series 3
ou 5), Cabelo Satin Hair, BR (Series 7), Secadores Satin Hair HD (Series 5 ou 7).

Para mais informações consulte o regulamento em www.promocoespg.pt

GARANTIA BRAUN Apartado 1004 2791-701 CARNAXIDE
Sexo**

Homem

Mulher

Nome completo**
Data de nascimento**
Morada**
Nº**
Código Postal**
Localidade
Telefone
Email**
Local da compra:

Piso
-

Porta

Outros

Localidade Postal**
Telemóvel**

Para além de si, quantas pessoas vivem no seu lar?
Nenhuma

Uma

Duas

Por favor indique-nos a idade de cada um/a?
Homem
Homem
Homem
Mulher

Três

Quatro ou mais

Mulher

Mulher

Dados bancários para reembolso***

IBAN** PT50

*Oferta válida para compras realizadas de 01 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022 (exceto
compras nas lojas “Continente”, “Continente Bom Dia”, “Continente Modelo”, “Amazon”,
“Pixmania” e “Redcoon”).
**Campos de preenchimento obrigatório.
***Exclusivo para procedimento da transferência bancária do reembolso correspondente.
Limitado a um reembolso por pessoa/IBAN e lar.

Porque recolhemos os seus dados? A Procter and Gamble – Produtos de Consumo Higiene e Saúde S.A.
(“P&G”), na qualidade de responsável pelo tratamento, recolhe e a trata os seus dados pessoais para gerir o
reembolso que voluntariamente nos solicitou. Estes dados (nome, morada, código postal, email e IBAN) são
obrigatórios para concluir o procedimento de reembolso. A omissão de qualquer um dos dados pode impossibilitar o processamento do reembolso.
Ao efectuar o seu registo reconhece que:
Regras de reembolso: leu e aceita as Regras de Reembolso disponíveis em… [https://www.promocoespg.pt/braun_100dias_2022.html]
As suas escolhas: Pode exercer os seus direitos de proteção de dados para aceder, corrigir, apagar, transferir
para outra entidade, opor-se ou restringir o seu tratamento ou alterar as suas preferências, como retirar o seu
consentimento, entrando em contato com a Procter and Gamble – Produtos de Consumo Higiene e Saúde S.A,
com sede no Edifício álvares Cabral 3º - Quinta da Fonte – 2774-527 Paço-de-Arcos. Se não estiver satisfeito
com a maneira como tratamos os seus dados, pode apresentar uma reclamação junto da autoridade de proteção
de dados.
Termos e Condições e Política de Privacidade: Confirma que tem pelo menos 18 anos de idade. A P&G pode
partilhar os seus dados pessoais e transferi-los para fora da União Europeia, com outras entidades da P&G e
terceiros agindo em seu nome, mas as suas informações terão a proteção legal e salvaguardas adequadas.
A P&G irá combinar os dados que recebe sobre si com outras informações que recebe de entidades terceiras
quando visita páginas de internet ou utiliza os nossos sites ou apps. Utilizaremos essas informações para
personalizar a nossa comunicação de acordo com os seus interesses. Consulte a nossa política de privacidade
aqui (https://www.pg.com/privacy/portuguese/privacy_statement.shtml.) onde poderá encontrar todas as
informações sobre o tratamento de dados pessoais incluindo o período de retenção.
Pode ainda dar-nos o seu consentimento para receber comunicações com ofertas, cupões ou outras
informações da marca Braun e outras marcas P&G. Ao assinalar abaixo aceita que quer receber informações por:
SMS;

E-mail;

Correio

Número de apoio ao cliente: 800 505 800.

