
 

C2 General 

Regulamento da Ação “Ligue-se de Volta às 

melhores ofertas ” 

 

A Vodafone Portugal levará a cabo, entre os dias 1 e 30 de Setembro de 2021 às 23h59 horas 

de Portugal Continental, a ação designada: “Ligue-se de volta às melhores ofertas” 

1. Destinatários: 

Esta ação destina-se a pessoas singulares, legalmente residentes em Portugal Continental e nas 

regiões autónomas da Madeira e dos Açores, maiores de 18 anos e a pessoas coletivas registadas 

e com sede em Portugal. 

 

2. Validade 

Esta ação é válida para compras dos modelos abaixo indicados, em qualquer loja Vodafone e 

online entre os dias 1 e 30 de Setembro 2021 às 23h59 horas de Portugal Continental, e desde 

que sejam cumpridos os termos e condições constantes do presente Regulamento. 

Modelos incluídos na acção:  

Oppo A54 5G  

Xiaomi Redmi 9T 128Gb  

Xiaomi Redmi Note 10s 128GB  

Samsung Galaxy S21 Ultra  

TCL 20 5G 

Xiaomi Mi watch lite 

Todas as compras efetuadas antes de 1 de Setembro ou depois das 23h59 de 30 de Setembro 

de 2021 estão excluídas desta ação promocional e não estarão elegíveis para receber qualquer 

oferta. 

3. Como Participar 

Para receber a oferta, os participantes deverão, entre os dias 1 de Setembro e 30 de setembro  

de 2021 às 23h59 horas de Portugal Continental, comprar um dos seguintes modelos em 

qualquer loja Vodafone e online:  

Oppo A54 5G  

Xiaomi Redmi 9T 128Gb  

Xiaomi Redmi Note 10s 128GB  

Samsung Galaxy S21 Ultra  

TCL 20 5G 

Mi Watch Lite  
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O registo da compra no formulário existente no site abaixo deverá ser feito até ao dia 14 de 

Outubro de 2021 às 23h59 horas de Portugal Continental, após o qual não serão aceites 

participações adicionais.  

 

Para solicitar as ofertas de acessórios, o participante, após efetuar a compra de um dos modelos 

supracitados dentro dos prazos acima referidos, deverá aceder ao site 

http://mobilegen.vodafone.pt/de-volta/BR1WA, até ao dia 14 de Outubro de 2021 às 23h59, e 

preencher os dados que lhe forem solicitados no formulário disponível para o efeito. 

Ficam excluídas desta ação promocional as compras referentes aos equipamentos desta 

campanha feitas online por consumidores que exerçam o seu direito de livre resolução da 

compra efetuada. 

Cada participante poderá participar com quantas compras pretender e receber tantas ofertas 

quantas compras efetuadas, salvo rutura de stock. 

 4. Condições de Participação 

Ao participar na ação, o participante está a aceitar total e incondicionalmente os termos e 

condições do presente regulamento. As instruções fornecidas durante a ação são parte 

integrante do presente regulamento. 

Caso exista motivo atendível, a Vodafone Portugal reserva-se ao direito de alterar em qualquer 

momento a presente ação e/ou regulamento, sem aviso prévio ou comunicação posterior, 

sempre que entender necessário, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação no 

site da ação (https://www.vodafone.pt/loja/telemoveis/de-volta.html). A Vodafone Portugal 

reserva-se no direito de eliminar qualquer participante que, de alguma forma, utilize meios que 

não os permitidos pelo presente regulamento, viole alguma das respetivas disposições e/ou 

participe de forma considerada fraudulenta e/ou, por qualquer forma, abusiva e/ou não 

coerente com o espírito da ação. Os casos omissos bem como toda e qualquer incidência relativa 

à presente ação serão decididos pela Vodafone. As decisões da Vodafone são finais e irrecorríveis. 

5. Oferta: 

Na compra de um dos smartphones incluídos nesta campanha, o cliente receberá um dos 

acessórios abaixo referidos: 

Equipamento nome produto Cor Ref SAP PVPR € 

Oppo A54 5G 

OPPO Auricular TWS 

Enco W11  
Branco 102077556 

76,98€ 
Kingston Cartão 64GB 

MicroSDXC 
n.a 102080721 

Xiaomi Redmi 9T 

128Gb  
Smartband Mi Band 5  Preto 102077920 39,90€ 

Xiaomi Redmi Note 

10s 128GB 
Xiaomi Mi Watch Lite  Preto 102080200 59,90€ 

http://mobilegen.vodafone.pt/de-volta/BR1WA
https://www.vodafone.pt/loja/telemoveis/de-volta.html
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Samsung Galaxy S21 

Ultra  
Capa Silicone Spen Preto 102081057        69,90€ 

TCL 20 5G TWS SOCL500TW Preto 102081056 79,90€ 

 

Adicionalmente, se comprar um Xiaomi Mi watch lite, recebe uns auriculares Xiaomi Mi True 

Wireless Earbuds Basic 2.  

 

Nome do Produto Cor  Ref SAP PVPR€  

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds 

Basic 2 
Preto 102080993 19,90€ 

 

6. Entrega da oferta: 

A Vodafone Portugal procederá ao envio da oferta (após registo no site 

http://mobilegen.vodafone.pt/de-volta/BR1WA com indicação de todos os dados necessários), 

num prazo máximo de 30 dias. 

A Vodafone Portugal não se responsabiliza pela impossibilidade de envio da oferta devido a 

dados incorretos ou impossibilidade de contacto ou outros fatores alheios ao seu controle. 

A entrega da oferta está sujeita à legislação aplicável em matéria de imposto de selo, nos termos 

do Código de Imposto de Selo, o qual será suportado e liquidado pela Vodafone. 

7. Disposições adicionais: 

Os direitos à oferta atribuída são pessoais e intransmissíveis em vida e não poderão ser 

convertíveis em quaisquer outros produtos ou serviços nem remíveis em dinheiro ou vales de 

desconto. 

A Vodafone Portugal apenas estará vinculada a prestar aos participantes as informações 

necessárias à verificação por estes do funcionamento desta ação nos termos do presente 

regulamento, não lhe sendo exigível a prestação de outras informações que extravasem tal 

verificação. 

Questões relacionadas com a participação nesta ação deverão ser encaminhadas por email para 

campanhavodafone@promo.pt. 

  

8. Privacidade 

A participação nesta Ação implica o tratamento de dados pessoais, nos termos do Regulamento 

(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados (“RGPD”) e demais legislação aplicável. Nesta clausula definimos os principais 

termos de tratamento dos seus dados pessoais. Para conhecer a nossa Declaração de Privacidade 

aplicável também a esta Ação vá a https://privacidade.vodafone.pt/gdpr/index.html 

 

Para receber a oferta, os dados pessoais recolhidos no formulário disponível em 

http://mobilegen.vodafone.pt/de-volta/BR1WA, são de fornecimento obrigatório, sendo 

tratados exclusivamente para assegurar a validação da sua participação e gestão da presente 

http://mobilegen.vodafone.pt/de-volta/BR1WA
mailto:campanhavodafone@promo.pt
https://privacidade.vodafone.pt/gdpr/index.html
http://mobilegen.vodafone.pt/de-volta/BR1WA
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Ação, nomeadamente para validar a participação, atribuir e entregar a oferta , constituindo este 

o fundamento jurídico para o tratamento dos dados. A Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. (“Vodafone”), com sede Av. D. João II, Nº36., 8º, 1998-017 Lisboa, inscrita na CRCL, 

sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502544180, com o capital social de € 

91.068.253,00 (noventa e um milhões, sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta e três euros) 

é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos participantes para as referidas finalidades 

de gestão da sua participação e realização da Ação. Os participantes aceitam e declaram que o 

tratamento tem por fundamento a gestão da sua participação na Ação incluindo a validação, 

atribuição e entrega da Oferta, sendo a sua disponibilização um requisito essencial para a 

participação na Ação. 

 

A Vodafone pode recorrer a subcontratantes para efeitos de tratamento total ou parcial dos seus 

dados pessoais, nos termos permitidos pela lei. Estas entidades, incluindo outras empresas do 

Grupo Vodafone, ficam obrigadas nos termos dos contratos celebrados, a guardar sigilo e a 

garantir a segurança dos dados a que, para o efeito, tenham acesso, não podendo utilizar esses 

dados para quaisquer outros fins, nem os relacionar com outros dados que possuam. Os dados 

pessoais podem ainda ser comunicados a entidades terceiras quando tais comunicações de 

dados sejam necessárias ou adequadas: (i) à luz da lei aplicável; (ii) no cumprimento de 

obrigações legais/ordens judiciais; (iii) para responder a solicitações de autoridades públicas ou 

governamentais. 

 

Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de 6 meses após terminar a Ação, sem prejuízo 

de poderem ser conservados por prazo superior para cumprimento de obrigações legais e defesa 

de direitos da Vodafone ou de terceiros. Uma vez expirado o período de retenção de dados, os 

mesmos serão anonimizados para fins estatísticos e os dados passíveis de identificação pessoal 

serão eliminados.   

 

Enquanto titulares dos dados, os participantes têm, designadamente, os seguintes direitos com 

referência aos seus respetivos dados pessoais: 

(i) Direito de Acesso, significa que têm o direito de confirmar se os seus dados pessoais são ou 

não objeto de tratamento pela Vodafone, bem como o direito de aceder aos respetivos dados 

pessoais e a determinadas informações, incluindo a obter uma cópia dos seus dados pessoais 

em fase de tratamento. Caso solicitem cópias adicionais, a Vodafone, reserva o direito de aplicar 

uma taxa razoável tendo em consideração os custos administrativos; 

(ii) Direito de Retificação, significa que têm o direito de obter da Vodafone a retificação dos 

dados pessoais inexatos que lhes digam respeito, bem como o direito a que caso tenham os 

dados pessoais incompletos estes sejam completados; 

(iii) Direito ao Apagamento, significa que têm o direito de solicitar à Vodafone o apagamento 

dos seus respetivos dados em determinados casos, designadamente, mas sem limitar, se os 

dados pessoais deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou 

tratamento; 

(iv) Direito à Limitação do Tratamento, significa que têm o direito de solicitar à Vodafone a 

limitação do tratamento dos seus dados em determinados casos, nomeadamente, se o 

tratamento for ilícito e, se se opuserem ao apagamento dos seus dados, a Vodafone já não 
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precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas estes sejam requeridos pelos 

participantes para efeitos de declaração, exercício, ou defesa de um direito num processo judicial, 

entre outros; 

(v) Direito de Portabilidade dos Dados, significa que em determinados casos podem requerer 

os dados pessoais que lhes digam respeito e que tenham fornecido a Vodafone, num formato 

estruturado, de uso corrente e de leitura automática e o direito de transmitir esses dados a outro 

responsável pelo tratamento. 

Adicionalmente, os Participantes tomaram conhecimento que têm ainda o Direito de Oposição, 

o que significa que em determinados casos podem opor-se, a qualquer momento, por motivos 

relacionados com a respetiva situação particular ao tratamento dos seus dados ou quando os 

mesmos são tratados num contexto de marketing direto. Contudo por não ser realizado este tipo 

de tratamento no presente caso, este direito não será aplicável.  

Para o exercício destes direitos, o participante pode contactar a Vodafone Portugal, 

Comunicações Pessoais, S.A., com endereço na Avenida D. João II, n.º 36, Parque das Nações, 

1998-017 Lisboa ou através do envio de um email para o Encarregado da Proteção de Dados da 

Vodafone através do endereço de email privacidade@vodafone.com  No que respeita ao 

direito de acesso e de portabilidade também poderá preencher o seu pedido no formulário 

online disponível no Portal de Privacidade. 

 

Sem prejuízo de qualquer outra via e recurso administrativo ou judicial, os titulares dos dados 

têm o 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. 

 

Lisboa, 25 de Agosto de 2021 

 

 

mailto:privacidade@vodafone.com

