
 
 

 

C2 General 

Termos e Condições 

Esta campanha está disponível para clientes elegíveis para o Programa Happy e com smartphone 
com sistema operativo Android 5 ou superior e iOS 11 ou superior. 
 

1. Presente para si 

1.1 Ofertas disponíveis para Clientes Vodafone Particulares e Empresariais (Empresários em Nome 
Individual e Pessoas Coletivas) com serviços de voz móvel elegíveis e acessos fixos, excluindo: 
tarifários promocionais ou Empresariais à medida; clientes que sejam Pessoa Coletiva apenas com 
serviço(s) de fixo. 

1.2 A oferta de Infinity Dados & minutos é válida para utilização entre os dias 19 de dezembro e 1 
de janeiro de 2023. A oferta inclui minutos, SMS e dados móveis ilimitados. Durante a sua utilização 
a velocidade máxima é 10Mbps. Os minutos, SMS e dados móveis são válidos em território nacional 
e em roaming no Espaço Económico Europeu e no Reino Unido. Em roaming a utilização está sujeita 
a uma Política de Utilização Responsável de 32440MB. Será enviado um SMS de confirmação quando 
a oferta estiver ativa. A oferta é exclusiva a clientes Particulares Red e Cartão Móvel com dados 
superiores a 5 GB excluindo tarifários Infinity, clientes Empresariais com tarifários que tenham um 
pacote de dados igual ou superior a 5GB e móveis de pacotes convergentes com 5GB ou mais. 

1.3 A oferta de 15 GB ou 2000 min., SMS ou MMS é válida para utilização entre os dias 19 de 
dezembro e 1 de janeiro 2023, para comunicações em território nacional e em roaming no Espaço 
Económico Europeu e também no Reino Unido. Não estão incluídas videochamadas, comunicações 
internacionais, em roaming fora do EEE e Reino Unido, chamadas/SMS para números de valor 
acrescentado e para o Apoio ao Cliente. Não está também incluído o valor por cada dia de utilização 
dos Vodafone Easy. Será enviado um SMS de confirmação quando a oferta estiver ativa. Esta oferta 
exclui clientes com tarifários Infinity, tarifários com pacotes de dados acima de 5GB e móveis de 
pacotes Tv Vodafone. 

1.4 Oferta de 40 min. de chamadas internacionais para utilização entre os dias 19 de dezembro e 
1 de janeiro de 2023. Oferta válida para chamadas realizadas a partir de Portugal para redes móveis e 
fixas dos países do Espaço Económico Europeu (EEE), Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Angola, 
Moçambique, Cabo Verde e Brasil. Não estão incluídas SMS, MMS, videochamadas, comunicações 
internacionais para outros países, em roaming, chamadas/SMS para números de valor acrescentado 
e para o Apoio ao Cliente. Não está também incluído o valor por cada dia de utilização dos Vodafone 
Easy. Será enviado um SMS de confirmação quando a oferta estiver ativa. 

1.5 Oferta de Noites com net Ilimitada entre as 23h e as 11h. Esta oferta é válida para utilização 
entre os dias 19 de dezembro e 1 de janeiro de 2023 (inclusive). Durante o período de utilização desta 
oferta, entre as 23h e as 11h, a velocidade máxima disponível é de 10Mbps. Fora deste período 
aplicam-se as condições do teu tarifário. Os dados móveis são válidos em território nacional e em 
roaming no Espaço Economico Europeu e Reino Unido. A utilização em roaming está sujeita a uma 
Política de Utilização Responsável de 5.693 MB durante o período da campanha. Esta oferta é 
exclusiva para clientes Yorn X. 

1.6 Após esgotar a sua oferta de comunicações serão aplicadas as condições do seu tarifário.  

1.7 Oferta de 6 Shakes válida apenas para clientes Yorn X e durante 72h após a sua ativação. Assim 
que a oferta seja ativada os shakes serão disponibilizados no Yorn Shake It.  

1.8 Oferta de 30 dias de subscrição da SPORT.TV PREMIUM HD, é válida para ativações a partir do 
dia 29 de novembro. Uma vez selecionada, a oferta é ativada automaticamente na box associada ao 
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serviço que gerou a ativação. Após o período da oferta, aplica-se o valor de €25,99/mês (renovado 
em períodos mínimos de 30 dias). Será enviado um SMS de aviso 5 dias antes do fim do período 
promocional. Oferta válida para novos subscritores do canal SPORT.TV PREMIUM HD através da 
Vodafone. Oferta exclusiva para clientes com Pacotes Tv Vodafone, excluindo tarifários empresariais. 

1.9 Oferta de 30 dias de subscrição do canal ELEVEN, válida para ativações a partir do dia 29 de 
novembro. Uma vez selecionada, a oferta é ativada automaticamente na box associada ao serviço 
que gerou a ativação. Após o período da oferta, aplica-se o valor de €15,99/mês (renovado em 
períodos mínimos de 30 dias). Será enviado um SMS 5 dias antes do fim do período promocional. 
Oferta válida para novos subscritores do canal ELEVEN através da Vodafone. Oferta exclusiva para 
clientes Pacotes Tv Vodafone, excluindo tarifários empresariais. 

1.10 Oferta de 3 meses de HBO Max, válida para novos subscritores do serviço através da Vodafone. 
Após seleção da oferta, é enviado um SMS com o link para ativação da oferta de 3 meses de HBO Max. 
Após os 3 meses de utilização gratuita, aplica-se o valor de 5,99€/mês. É enviado um SMS de aviso 
10 dias antes do fim do período promocional. A subscrição poderá ser desativada em qualquer 
momento através do link que foi usado para ativação. Oferta exclusiva para clientes Pacotes Tv 
Vodafone, excluindo tarifários empresariais. 

1.11 Oferta de 3 meses de Amazon Prime, válida para novos subscritores do serviço através da 
Vodafone. Após seleção da oferta, é enviado um SMS com o link para ativação da oferta de 3 meses 
de Amazon Prime. Após os 3 meses de utilização gratuita, aplica-se o valor de 5,99€/mês. É enviado 
um SMS de aviso 10 dias antes do fim do período promocional. A subscrição poderá ser desativada 
em qualquer momento através do link que foi usado para ativação. Oferta exclusiva para clientes 
Pacotes Tv Vodafone, excluindo tarifários empresariais. 

1.12 Oferta da subscrição do serviço de streaming de música TIDAL HiFi durante 3 meses, através 
do link que será enviado por SMS. Após o período promocional, o serviço TIDAL tem um custo de 
€6,99/mês. Será enviado um SMS de aviso 10 dias antes do fim do período promocional. Cancele a 
qualquer momento através do link vfpt.pt/tidal. Oferta válida para novos subscritores do serviço 
através da Vodafone. Oferta exclusiva para clientes Particulares, exceto clientes You, Yorn, pacotes 
Tv Vodafone, assim como Clientes com tarifários empresariais. 

1.13 Oferta de voucher de €30 na loja online Vodafone aplicável a compras iguais ou superiores a 
€200 para utilização até 1 de janeiro de 2023. Será enviado por SMS o voucher para aplicar no 
momento da compra na loja online Vodafone. Esta oferta exclui clientes Particulares com pacotes Tv 
Vodafone. 

1.14 Oferta de par de meias Vodafone Happy ou Yorn. Será enviado por SMS o voucher para aplicar 
o desconto de 100% no momento da compra na loja online Vodafone. Esta oferta exclui com 
tarifários empresariais assim como clientes com pacotes TV Vodafone.  

1.15 A Vodafone reserva-se o direito de aplicar medidas restritivas à utilização do serviço de internet 
móvel, designadamente a redução da velocidade da mesma, de modo a evitar que seja esgotada a 
capacidade num segmento de rede ou impedir que a capacidade contratada seja ultrapassada, as 
quais terão um caráter excecional, face aos níveis de serviço contratados. Estas medidas visam 
garantir a integridade da rede da Vodafone e uma utilização com qualidade do serviço por parte dos 
restantes utilizadores, sendo temporárias e equitativas relativamente aos diferentes utilizadores com 
o mesmo tarifário/pacote. A oferta é apenas para utilização pessoal (por pessoa física), individual e 
exclusiva do utilizador final no respetivo smartphone, não podendo, em caso algum, ser utilizados de 
forma a pôr em causa a segurança ou o bom funcionamento da rede da Vodafone (hotspotting). Está 
também vedada a utilização da oferta para outros fins que não a utilização pessoal (streaming ilegal), 
efeitos de revenda do serviço ou a sua exploração para qualquer outro fim, com vista à obtenção de 
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um benefício económico, nomeadamente mediante a utilização do serviço para prestar serviços 
como telemarketing, televenda, cibercafés ou outros serviços de natureza comercial. De igual modo 
não é permitida a revenda de cartões SIM pré-pagos, carregados e previamente ativos com esta 
campanha. O cliente autoriza a Vodafone a monitorizar a utilização da oferta com vista a evitar 
situações de fraude ou utilização indevida da mesma. Em caso de utilização da oferta para fins não 
autorizados, a Vodafone reserva-se o direito de notificar o cliente de tal facto e, caso o padrão de 
consumo do cliente se mantenha, aplicar restrições à utilização da oferta. 

1.16 Estas ofertas não podem ser convertidas em dinheiro. 

1.17 Ofertas válidas para adesões até 22 de dezembro no Vodafone Happy na App My Vodafone. 

1.18 Todas as ofertas estão limitadas ao stock existente. 

 

2. Presente para oferecer 

2.1 Oferta disponível para oferecer apenas a Clientes Vodafone Particulares e Empresariais 
(Empresários em Nome Individual e Pessoas Coletivas) com serviços de voz móvel, excluindo 
tarifários promocionais ou Empresariais à medida. 

2.1.1 O remetente dos “Presentes para oferecer” é responsável por obter previamente o 
consentimento do recetor para partilhar com a Vodafone o seu número de telemóvel, devendo 
informar que a Vodafone irá tratar este dado para verificação de que o mesmo é um serviço móvel 
Vodafone com a finalidade de validar a elegibilidade de atribuição das ofertas, já que sem essa 
validação não é possível beneficiar das ofertas que lhe forem destinadas. 

2.2 A oferta de 5 GB ou 500 min., SMS ou MMS é válida para utilização entre os dias 22 de dezembro 
e 1 de janeiro de 2023, para comunicações em território nacional e em roaming no Espaço 
Económico Europeu e no Reino Unido. Não estão incluídas videochamadas, comunicações 
internacionais, em roaming fora da UE, chamadas/SMS para números de valor acrescentado e para o 
Apoio ao Cliente. Não está também incluído o valor por cada dia de utilização dos Vodafone Easy. 
Esta oferta exclui clientes com tarifários Infinity e clientes Pacotes Tv Vodafone. 

2.3 Após esgotar a oferta serão aplicadas as condições do tarifário.  

2.4 Oferta da subscrição do serviço de streaming de música TIDAL HiFi durante 3 meses, através 
do link que será enviado por SMS. Após o período promocional, o serviço TIDAL tem um custo de 
€6,99/mês. Será enviado um SMS de aviso 10 dias antes do fim do período promocional. Cancele a 
qualquer momento através do link vfpt.pt/tidal. Oferta válida para novos subscritores do serviço 
através da Vodafone. Oferta exclusiva para clientes Particulares, exceto clientes You, Yorn, pacotes 
Tv Vodafone, assim como Clientes com tarifários empresariais. 

2.5 Oferta de 3 Shakes válida apenas para clientes Yorn X e durante 72h após a sua receção. Assim 
que a oferta seja aceite os shakes serão disponibilizados no Yorn Shake It. 

2.6 Oferta de par de meias Vodafone Happy ou Yorn. Será enviado por SMS o voucher para aplicar 
o desconto de 100% no momento da compra na loja online Vodafone. Esta oferta exclui clientes com 
tarifários empresariais, assim como clientes com pacotes Tv Vodafone.  

2.7 Oferta de voucher de €30 na loja online Vodafone aplicável a compras iguais ou superiores a 
€200 para utilização até 1 de janeiro de 2023. Será enviado por SMS o voucher para aplicar no 
momento da compra na loja online Vodafone. Oferta exclusiva para clientes Empresariais com 
serviços de voz móvel, excluindo: tarifários promocionais ou à medida. 
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2.8 Apenas pode ser oferecido um destes presentes uma única vez. 

2.9 Uma vez oferecido um destes presentes, o mesmo não pode ser trocado/substituído ou 
convertido em dinheiro, nem por quem oferece nem por quem o recebe. 

2.10 Depois de oferecer um presente a um familiar ou amigo será enviada ao mesmo uma notificação 
push ou SMS com o número de telemóvel e nome (se o respetivo campo for preenchido) de quem 
ofereceu. 

2.11 Ofertas limitadas ao stock existente. 

2.12 A data limite para oferecer a um contacto Vodafone ou Yorn é 23 de dezembro. 

 

3. Presentes Recebidos 

3.1 Ofertas disponíveis para Clientes Vodafone Particulares e Empresariais (Empresários em Nome 
Individual e Pessoas Coletivas) com serviços de voz móvel, excluindo tarifários promocionais ou 
Empresariais à medida. 

3.2 Cada cliente pode receber um presente de cada tipo diferente (desde que tenha um tarifário 
elegível). 

3.3 No momento de ativação da oferta recebida poderá enviar um SMS de agradecimento, que será 
enviado com o seu número como remetente.  

3.4 Receberá um SMS de confirmação de ativação das ofertas de dados, minutos, SMS ou MMS. 

3.6 No caso da oferta da subscrição do serviço de streaming de música TIDAL HiFi durante 3 meses e 
das meias Vodafone Happy ou Yorn, será enviado um link por SMS para ativar a oferta ou o respetivo 
desconto na loja online. 

3.7 Depois de recebida, não poderá alterar ou trocar a sua oferta por outra. 

3.8 Estas ofertas não podem ser convertidas em dinheiro. 

3.9 É necessária a ativação das ofertas recebidas até dia 23 de dezembro na App My Vodafone. 

3.10 O período de utilização das ofertas de comunicações recebidas é de 22 de dezembro a 1 de 
janeiro de 2023. A oferta de Shakes, TIDAL HiFi e Voucher de Meias Vodafone Happy e Yorn ficam 
disponíveis a partir do momento da oferta por parte do remetente.  

 

4. Dados Pessoais 

Nesta secção definimos como a sua informação é utilizada no âmbito desta campanha. Para 
conhecer a nossa Declaração de Privacidade integral aplicável a todos os nossos produtos e 
serviços, o que inclui a presente Campanha consulte portal privacidade.  

4.1. Que informação recolhemos e como a usamos 

Para poder usufruir da nossa oferta e, assim, para que nos seja possível prestar o serviço que nos 
solicita iremos tratar o seu número de telemóvel, informação relativa a tarifário e estado de 
pagamento de faturas. Especificamente no que respeita às “Ofertas para oferecer” a Vodafone irá 
tratar o número de telemóvel do recetor da Oferta tal como indicado pelo remetente o qual deverá 
ter obtido o necessário consentimento prévio do recetor (tal como melhor descrito na cláusula 
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2.1.1.), com a finalidade de validar a elegibilidade para a atribuição da mesma verificando se o número 
indicado se trata de um serviço móvel Vodafone bem como, caso tal condição se verifique, para 
informar o recetor de que lhe foi atribuída uma oferta pelo remetente. 

Estes dados serão unicamente tratados com a finalidade de lhe permitir o acesso à oferta incluindo 
para que lhe seja possível oferecer Ofertas a terceiros, e garantir a aplicabilidade das condições da 
mesma, bem como para efeitos de prevenção e deteção de fraude. A Vodafone tratará os seus dados 
para a celebração e execução do seu contrato e para dar seguimento aos seus pedidos. A sua 
informação pode, ainda, ser tratada com base num interesse legítimo do negócio da Vodafone ou 
para cumprimento de uma obrigação legal a que a Vodafone esteja adstrita ou justificada no seu 
consentimento sempre que o tratamento não possa ser alicerçado noutros fundamentos legais.  

4.2. Com quem partilhamos a sua informação  

A Vodafone reserva-se ao direito de recorrer a subcontratantes para efeitos de tratamento total ou 
parcial dos dados pessoais recolhidos e gerados ao abrigo deste contrato. Estas entidades, incluindo 
outras empresas do Grupo Vodafone, ficam obrigadas nos termos dos contratos celebrados, a guardar 
sigilo e a garantir a segurança relativamente aos dados dos Clientes da Vodafone a que, para o efeito, 
tenham acesso, não devendo utilizar esses dados para quaisquer outros fins, nem os relacionar com 
outros dados que possuam. Também poderemos ter de divulgar as suas informações no 
cumprimento da nossa obrigação legal de resposta aos pedidos das autoridades competentes (por 
exemplo: tribunais, órgãos de polícia criminal e entidades reguladoras), ou para, no interesse legítimo 
da Vodafone, apresentar ações ou queixas em defesa dos nossos direitos ou para proteger os nossos 
Clientes. Os seus dados pessoais só serão disponibilizados quando acreditarmos, de boa-fé, que 
somos obrigados a fazê-lo segundo a lei, e após uma avaliação exaustiva de todos os requisitos legais. 

4.3. Por quanto tempo conservamos os seus dados 

Os dados pessoais serão conservados pelo tempo necessário à prestação do serviço não sendo 
conservados após o dia 31 de março de 2023. A Vodafone poderá reter relatórios estatísticos e de 
informação agregada relativos à informação gerada pela prestação do serviço por períodos mais 
longos, porém estes relatórios não o identificam como utilizador e não serão usados de forma que 
tenha qualquer impacto na sua privacidade. 

4.4. Como protegemos a sua informação 

A Vodafone implementou medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas, conforme 
exigido por lei e pelos standards da indústria para proteger os seus dados pessoais contra o acesso, 
uso e divulgação não autorizados. Apenas estabelecemos parcerias com prestadores de serviços que 
garantam nesses serviços o mesmo nível de segurança da informação que espera da Vodafone. Nas 
situações em que os dados dos Clientes sejam transferidos ou alojados noutras empresas do Grupo 
Vodafone ou em quaisquer outros Subcontratantes, os níveis de segurança e proteção não serão 
inferiores aos prestados pela Vodafone. 

4.5. Os seus direitos 

Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Cliente o direito de acesso aos dados que lhe 
digam diretamente respeito, podendo também solicitar a portabilidade dos mesmos, a sua correção, 
aditamento, eliminação ou limitação do tratamento. Para o efeito, o Cliente pode contactar a 
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., Avenida D. João II, n.º 36, Parque das Nações, 1998-
017 Lisboa ou por email para privacidade@vodafone.com. No que respeita ao direito de acesso e de 
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portabilidade também poderá preencher o seu pedido no formulário online disponível no Portal de 
Privacidade. Adicionalmente, os titulares dos dados têm ainda o Direito de Oposição, o que significa 
que em determinados casos podem opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer 
momento, por motivos relacionados com a respetiva situação particular ou quando os mesmos são 
tratados num contexto de marketing direto. O tratamento de dados para fins de marketing direto não 
será realizado pela Vodafone no âmbito da presente ação. Se pretender contactar-nos para ter 
informação sobre os seus direitos ou apresentar queixa sobre o modo como usamos as suas 
informações, deve contactar a nossa equipa de Serviço de Apoio a Clientes ou enviar-nos um email 
para privacidade@vodafone.com. Sem prejuízo de qualquer outra via e recurso administrativo ou 
judicial, os participantes têm direito a apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (“CNPD”) ou a outra autoridade de controlo competente, designadamente no Estado 
Membro da sua residência habitual, local de trabalho ou no país onde ocorreu a violação do regime 
legal, nos termos do artigo 77.º do RGPD. 

4.6. Quem presta o serviço  

Os serviços são prestados pela Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. com sede na 
Avenida D. João II, 36, Parque das Nações Lisboa e com o número de identificação de pessoa coletiva 
502544180 a qual atua como Responsável pelo Tratamento dos seus dados. Para quaisquer 
questões relativas ao tratamento de dados pessoais, ligue para o Serviço de Apoio a Clientes 
911691200 (taxação à tarifa rede móvel Vodafone) podendo, ainda, ser dirigidas à Vodafone para a 
morada indicada supra. Se tiver perguntas sobre a nossa política de privacidade também pode enviar-
nos um email, para o nosso Encarregado da Proteção de Dados, através do endereço 
privacidade@vodafone.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 29 de novembro de 2022 


