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Ofereça-lhe o
presente perfeito
Até

100
de reembolso*

€

*Promoção válida de 15 de Novembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022. Não acumulável com outras promoções
ou programas de fidelização. Consulte todas as condições em https://www.promocoespg.pt/braun-natal-male
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CASHBACK SHAVERS BRAUN NATAL
Envie este formulário devidamente preenchido, com o original da fatura de compra de uma Máquina de Barbear Braun e o
código de barras da mesma, para receber até até 100€ de reembolso.
Sexo*

Homem

Mulher

Data Nascimento*

d d mma a

Nome*
Apelidos*
Morada*
Código Postal*

Localidade Postal*

Email*
Telemóvel*

IBAN**

*Campos de preenchimento obrigatório.
** Exclusivamente para envio do reembolso correspondente.

Envie o formulário preenchendo todos os campos obrigatórios para " Cashback Shavers Braun Natal” Apartado 1004,
2791-701 CARNAXIDE, juntamente com fatura de compra original e o código de barras original do produto. Passatempo
válido para compras efetuadas a partir de 15/11/2022 e até 31/12/2022. Serão aceites todas as participações com data
de selo de correios até 07/01/2023 e reclamações até 01/02/2023. Não acumulável com outras ofertas, promoções ou
descontos. Oferta não aplicável a compras realizadas fora de território português. Promoção limitada a um reembolso
por pessoa / lar / IBAN. Para mais informações, consulte o regulamento em https://www.promocoespg.pt/braun-natalmale. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, entre em contato através do número promocional 800 505 800 ou pelo
e-mail: contactar_pg@felicitaspt.com.

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-natal-male. 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 forma como tratamos os seus dados disponíveis em https://www.promocoespg.pt/braun-natal-male,
pode apresentar uma reclamação junto da autoridade de proteção de dados.
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. Adicionalmente 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:
Email

SMS

Correio

