BASES PROMOCIO NAIS
“REEMBOLSO QL FEVERE IRO E MARÇO 2016”

1. Pode receber os reembolsos que mencionamos em seguida na compra de cada um dos
seguintes equipamentos Brother, de acordo com as presentes bases legais:
- QL-570 = 30Euros
- QL-700 = 40Euros
- QL-710W = 50Euros
- QL-720NW = 60Euros

2. O método de reembolso desta Promoção “Reembolso QL Fevereiro e Março 2016” será via
transferência bancária para o número de conta indicado no formulário. A Brother Ibéria S.L.
(sucursal em Portugal), não se responsabilizará pelos gastos que se ocasionem aquando da
receção desta transferência bancária.

3. Para realizar o pedido de reembolso, visite a nossa página web www.brother.pt e dentro de
apartado http://www.brother.pt/reembolso-ql, procure a promoção “Reembolso QL Fevereiro
e Março de 2016” onde encontrará um formulário online de pedido de reembolso. Preencha-o
corretamente anexando a cópia digitalizada da fatura de compra, e envie através do mesmo
apartado online. Uma vez verificada pela BROTHER a informação do formulário e a
documentação enviada, receberá um correio eletrónico de confirmação da receção do pedido
de reembolso para a correio eletrónico que indicou no formulário. A fatura de compra deve
indicar claramente os seguintes dados: nome, NIF, morada e telefone do vendedor, data e
preço de compra, modelo e número de série do equipamento Brother adquirido.

4. Só podem participar nesta promoção as pessoas maiores de 18 anos residentes em Portugal
e as pessoas jurídicas, sempre que em ambos os casos se trate de utilizadores finais. Ficam
excluídos desta promoção, entre outros, as pessoas físicas ou jurídicas que tenham uma relação
direta ou indireta com a Brother, os que não sejam clientes finais, os trabalhadores da Brother

e de qualquer uma das empresas que trabalhem com a Brother ou se dediquem à venda ou
distribuição e revenda dos equipamentos objeto da promoção.

5. Brother Ibéria S.L. (sucursal em Portugal) só aceitará os formulários preenchidos
corretamente que se recebam via internet juntamente com a fatura correspondente de compra
digitalizada no prazo máximo de trinta (30) dias úteis seguintes à data de compra e sempre antes
de dia 30 de Abril de 2016. A Brother poderá pedir, à sua vontade e em qualquer momento, o
envio do formulário e a fatura original para verificação.

6. A Brother Ibéria S.L. (sucursal em Portugal) não aceitará nenhum pedido, ilegível, fraudulento
ou que não tenha sido recebido nos prazos indicados anteriormente.

7. Depois da verificação dos dados, receberá o reembolso no número de conta indicado até à
data limite de 31 de Maio de 2016.

8. Brother só aceitará um pedido por fatura de compra e até um máximo de 2 reembolsos por
pessoa física ou jurídica cliente final, pela compra de qualquer um dos modelos de QL objeto
desta Promoção.

9. Esta promoção não é acumulável com outras promoções vigentes destes modelos, que sejam
realizadas diretamente por Brother Ibéria S.L. (sucursal em Portugal), ou por qualquer um de
seus revendedores.

10. Se devolver o produto Brother ao vendedor ou beneficiar de outra promoção vigente para
estes mesmos produtos, não terá direito a solicitar o reembolso, nem este será tratado pela
Brother Ibéria S.L. (sucursal em Portugal), e/ou terá que devolver a totalidade do valor que já
tenha sido transferido.

11. Esta promoção só é aplicável para compras realizadas em Portugal dos produtos
comercializados por Brother Ibéria S.L. (sucursal em Portugal) mencionados anteriormente,
entre 1 de Fevereiro e 31 de Março de 2016 por pessoas maiores de dezoito (18) anos.

12.- Quando o pagamento do reembolso represente algum tipo de benefício taxável, a
responsabilidade fiscal recairá sobre o beneficiário

13. Proteção de dados pessoais:
No caso, em que o utilizador proporcione alguma informação de carácter pessoal, os dados
recolhidos neste serão utilizados com a finalidade, na forma e nas condições e direitos previstos
na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro - Lei de Proteção de Dados Pessoais.
Os dados de carácter pessoal que sejam disponibilizados pelos participantes, utilizadores ou
visitantes serão incluídos num ficheiro cuja responsabilidade é da BROTHER, onde serão
guardados de forma confidencial, tendo sido estabelecido pela BROTHER todos os meios
técnicos ao seu alcance para evitar a perda, a má utilização, alteração, acesso não autorizado ou
roubo de dados facilitados pelos utilizadores sem prejuízo de informar que as medidas de
segurança em Internet não são infalíveis.
Os utilizadores que facultem dados de carácter pessoal, consentem inequivocamente a
incorporação dos seus dados nos ficheiros, que contenham dados de carácter pessoal dos quais
seja responsável a Brother Ibéria SL, assim como do tratamento informatizado ou não dos
mesmos com o objetivo de serem tratados na medida em que sejam necessários ou
convenientes para o desenvolvimento de futuras relações jurídicas que a Sociedade possa
manter consigo, assim como para a sua utilização com fins comerciais, de informação e
publicitários de todo o tipo de produtos e serviços próprios.
A Brother procederá ao cancelamento dos dados recolhidos quando deixem de ser necessários
ou pertinentes para a finalidade com que foram recolhidos ou registados e assim mesmo
cancelará, eliminará ou bloqueará os dados quando sejam inexatos, incompletos ou tenham
deixado de ser necessários ou pertinentes para a sua finalidade, em conformidade com o
previsto na legislação sobre a proteção de dados pessoais.
No caso em que os dados recolhidos possam ser utilizados para fins distintos e alheios aos
assinalados anteriormente, será requerido o consentimento prévio dos interessados.
O participante na promoção e de uma forma automática consente, expressa e inequivocamente,
a cessão e transferência internacional dos seus dados à Brother International Europe,
Ltd., empresa que oferece um nível de proteção de dados equiparável ao estabelecido na
legislação portuguesa de proteção de dados de carácter pessoal, na medida em que seja
necessário para o desenvolvimento da relação comercial.
O participante cujos dados sejam objeto de tratamento poderá aceder aos mesmos para exercer
gratuitamente os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento ou oposição ao tratamento
de dados. Para esse efeito por favor remeta o seu pedido para o correio
eletrónico: legal@brother.pt ou por escrito dirigido ao Departamento legal de Brother
Ibéria, S.L. Rua da Garagem, 7 - Edifício Brother, 2790-078 Carnaxide, Lisboa.

Os participantes cujos dados sejam objeto de tratamento poderão aceder aos mesmos para
exercer gratuitamente os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento ou oposição ao
tratamento de dados. Para esse efeito por favor remeta o seu pedido para o correio
eletrónico: legal@brother.pt ou por escrito dirigido ao Departamento legal de Brother
Ibéria, S.L. Rua da Garagem, 7 - Edifício Brother, 2790-078 Carnaxide, Lisboa.

14. As Bases Promocionais “Reembolso QL Fevereiro e Março de 2016” regem-se e interpretamse em conformidade com a legislação portuguesa e os seus organismos correspondentes que
terá a jurisdição exclusiva sobre qualquer demanda ou questão decorrente ou relacionada com
estas Bases Promocionais “Reembolso QL Fevereiro e Março de 2016”.

15. Participando nesta promoção confirma que leu, entendeu e aceita as nossas Bases
Promocionais Brother “Reembolso QL Fevereiro e Março de 2016”

16. Brother Ibéria S.L. (sucursal em Portugal) poderá modificar as condições estabelecidas nas
presentes Bases Promocionais Brother “Reembolso QL Fevereiro e Março de 2016” notificando
os seus utilizadores com antecedência suficiente. O dever de notificar entende-se como
cumprido mediante a publicação no sítio web das Bases Promocionais “Reembolso QL Fevereiro
e Março de 2016” modificadas.

