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1. Organizador 
 
A empresa Mr. Wonderful Comunication S.L. (“Mr. Wonderful” ou o “organizador”) é o 
organizador do sorteio (mais informações no link www.mrwonderfulshop.com/pt).  
 
 
2. Período, regras para participação, prémio 
 
O sorteio será realizado do dia 04/10/2017 (08h00 CEST) ao dia 11/10/2017 (23h59 
CEST).   
 
Para participar do sorteio, o participante deve se inscrever no blog do Mr. Wonderful em 
www.mrwonderful.pt/blog. Aqueles que já estavam inscritos no momento do sorteio, 
também participarão do mesmo.  O prémio como o funcionamento do sorteio estão 
detalhados no próprio post do sorteio. 

 
 

3. Participação 
 
Poderá participar neste sorteio qualquer pessoa maior de idade, com plenas capacidades 
para exercer os seus direitos e residente em Portugal Continental.  
 
 
4. Vencedor 
 
O vencedor será selecionado pela Mr. Wonderful de forma aleatória através da 
plataforma Random no 16/10/2017. Após o anúncio, entraremos em contacto com o 
vencedor para lhe dar a conhecer os próximos passos. Caso esteja incontactável no prazo 
de 15 dias, a Mr. Wonderful entrará em contacto com o próximo selecionado pela 
plataforma Random.  

 
 

5. Propriedade intelectual e cessação dos direitos de imagem  
 
O vencedor do concurso compreende e aceita a publicação do seu nome completo e foto 
de perfil pública, em qualquer perfil de rede social onde o sorteio esteja a decorrer. 
 
 
6. Proteção de dados 
 
A  Mr. Wonderful assegura o cumprimento integral da Lei orgânica espanhola 15/1999, 
de 13 de dezembro de Proteção de Dados de Carácter Pessoal no tratamento dos dados 
pessoais, assim como da restante legislação aplicável em matéria de proteção de dados. 
Os dados enviados por todos os participantes poderão ser incorporados em ficheiros 
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automatizados correspondentes à Mr. Wonderful. Estes dados serão utilizados para os 
identificar como utilizadores da Mr. Wonderful, para gerir a atribuição do prémio e para 
o desenvolvimento de ações promocionais, de carácter geral ou adaptadas às 
características pessoais. O participante poderá a qualquer momento exercer de forma 
gratuita os seus direitos de oposição, acesso, retificação e cancelamento dos dados ao 
enviar um e-mail para lopd@mrwonderful.es. 
 
 
7. Questões fiscais 
 
O vencedor do prémio ficará vinculado ao cumprimento de todas as obrigações fiscais 
aplicadas na legislação em vigor, sendo da sua total responsabilidade o pagamento das 
mesmas.  
 
 
8. Aceitação do regulamento 
 
A participação neste sorteio implica que o participante aceite integralmente os termos do 
sorteio presentes neste regulamento. Além disso, a participação num sorteio desta 
natureza implica a aceitação das normas das redes sociais onde o sorteio será realizado. 
 
 
9. Legislação aplicável e tribunais competentes 
 
Relativamente às questões não previstas neste regulamento, este sorteio está sujeito aos 
termos da legislação espanhola aplicável no momento da realização do mesmo. Os 
tribunais competentes para julgar litígios ou divergências que possam surgir no âmbito 
deste sorteio serão tratados nos Tribunais da cidade de Barcelona. 

 
 
 

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** O texto foi escrito no Espanhol, Francês, Italiano e Português. No entanto, a língua indicada como uma prioridade 
para seu desempenho será a versão em espanhol. 
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