
REGRAS DO CONCURSO 

"JUNG S.A.S., Société par Actions Simplifiée, inscrita no Registo Comercial e Sociedades de Paris sob o número 804 049 476, 

com sede social em Paris em 154 Boulevard Macdonald, 75019, Paris (o "Organizador") está a organizar um concurso sem 

obrigação de compra (o "Concurso") para participação de 03/06/2021 a 30/06/2021.  

O jogo terá lugar no backmarket.pt website ("o Website"). 

 

ARTIGO 1. Termos e condições de participação 

 

A participação no Concurso implica a plena aceitação das Regras do Concurso (as "Regras"). O Concurso está aberto a 

adultos residentes no Reino Unido, França, Bélgica, Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, Portugal, Países Baixos e Finlândia (os 

"Participantes") e não é necessária qualquer compra para participar. Estão excluídos do Concurso (i) os funcionários do 

Organizador e (ii) qualquer pessoa que tenha uma ligação directa ou indirecta com o Organizador. O Organizador reserva o 

direito de pedir a qualquer participante que justifique os requisitos destas condições. Para participar, o Participante terá de 

introduzir o seu endereço de correio electrónico na página do evento, a partir de um dos banners promocionais. O Organizador 

reserva o direito de excluir quaisquer participantes por identificação ou entradas incompletas, erradas ou ilegíveis, intencionais 

ou não, ou entradas efetuadas de uma forma diferente da prevista no Regulamento. Só é aceite uma participação por pessoa 

no Concurso (mesmo endereço electrónico, e/ou mesmo endereço IP). Qualquer tentativa de submeter múltiplas participações 

resultará na exclusão permanente do Concurso. 

 

ARTIGO 2. Prémio(s) 

 

Apenas um (1) participante será selecionado para ganhar o Concurso: o prémio para o vencedor: um (1) iPhone 11 

recondicionado com um valor máximo de 700€ IVA incluido e uma (1) Televisão LED Philips com um valor máximo de 

600€ IVA incluido . O vencedor concorda em aceitar o prémio tal como proposto e não será possível trocar o prémio por 

dinheiro, outros bens ou serviços de qualquer outro tipo, nem será possível transferir o prémio para uma terceira pessoa. 

 

ARTIGO 3. Seleção e anúncio do vencedor 

 

Apenas um (1) vencedor será escolhido no sorteio entre todos os Participantes que preencham as condições de participação. 

Este sorteio aleatório será organizado pelo Organizador no dia 01/07/2021. O Organizador contactará o vencedor por e-mail 

solicitando as informações necessárias para a entrega do prémio. Se o Organizador não receber qualquer resposta do 

vencedor selecionado e não receber a informação completa requerida no prazo de quinze (15) dias de calendário, um novo 

vencedor será selecionado pelo Organizador e o vencedor inicial será considerado como tendo perdido o prémio. Após três 

contactos infrutíferos dos vencedores, o Organizador reserva o direito de não distribuir o Prémio.  

 

ARTIGO 4: Responsabilidade 

 

O Organizador não pode ser responsabilizado se, por uma razão fora do seu controlo, qualquer mau funcionamento técnico ou 

informático tiver impacto no bom funcionamento do Concurso. Em qualquer caso, a responsabilidade do Organizador é 

estritamente limitada à entrega do prémio efectiva e validamente ganho.  

 

ARTIGO 5: Propriedade intelectual 

 

De acordo com as leis que regem os direitos de propriedade literária e artística, a reprodução e representação por um 

Participante de todos ou parte dos elementos que compõem este Concurso são estritamente proibidos. 

 

ARTIGO 6: Dados pessoais 

 

As informações dos participantes são recolhidas e utilizadas para validar a participação no Concurso, atribuir o prémio e 

permitir a prospeção comercial, sujeito ao consentimento do Participante. Em conformidade com os regulamentos sobre a 

proteção de dados pessoais, os Participantes podem exercer o seu direito de acesso, rectificação, eliminação de dados, 

limitação do processamento, direito à portabilidade dos dados, direito de oposição, bem como o direito de retirar o seu 

consentimento, enviando um pedido ao Organizador (i) Por correio electrónico para legal@backmarket.com ou (ii) Por correio 

postal para o seguinte endereço: Departamento Jurídico / Gestor de Dados Personal Back Market 154 Boulevard Macdonald 

75019 PARIS. 

 

ARTIGO 7: Lei aplicável 

 

Estes regulamentos são regidos pelas leis de Portugal. Qualquer reclamação deve ser apresentada por escrito o mais tardar 

um (1) mês após o fim do Concurso (por correio registado), para o endereço que consta no artigo 6 do Regulamento. Após esta 

data, nenhuma reclamação será aceite". 

 


