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 Regulamento Ação Promocional ”Cadeado da Sorte” 

De 6 a 14 de fevereiro de 2023 

 

1. Descrição  

A presente ação é promovida pela LCC LEIRIASHOPPING – CENTRO COMERCIAL, S.A., 

proprietária do Centro Comercial LeiriaShopping, dirigida aos clientes do LeiriaShopping 

que se dispõem à visita presencial do Centro Comercial. Ao participar, o utilizador aceita 

os Termos e Condições do presente regulamento que tem por objeto regular a 

organização e funcionamento da ação. 

 

2. Destinatários 

Esta ação promocional destina-se a todos os indivíduos residentes em Portugal 

continental e ilhas, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, que reconheçam e 

aceitem todos os pontos do presente regulamento.  

 

3. Duração e local da ação 

3.1. A Ação “Cadeado da Sorte” realizar-se-á no LeiriaShopping, de 06 a 14 de fevereiro 

de 2023; 

3.2. Os participantes devem deslocar-se até ao LeiriaShopping durante o período  

assinalado para participar e seguir os passos recomendados no local onde estão os 

Cadeados, no Piso 1.  

 

4. Prémio 

13 jantares para 2 pessoas no Restaurante Italian Republic do LeiriaShopping. Esta 

oferta está limitada a 13 (treze) jantares válidos para 2 pessoas cada, no valor máximo 

de 20€ por pessoa, salvo ocorrência de motivo fortuito e de força maior. 

 

5. Forma de atribuição do prémio  

Os vencedores serão selecionados de forma aleatória. Serão posteriormente 

contactados na tarde do dia 15 de fevereiro, via email, para responder a uma questão 

até às 23h59. Caso acertem na mesma, ganham o prémio. Caso não acertem, serão 

escolhidos novos vencedores e assim sucessivamente. 

Se acertarem à questão colocada, receberão indicações por email sobre o levantamento 

do prémio. 
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6. Entrega do prémio  

O prémio será levantado no LeiriaShopping, em data e local a indicar por email e será 

válido para utilização no Italian Republic, até ao dia 28 de fevereiro de 2023. 

6.1. O LeiriaShopping não se responsabiliza por danos causados aos participantes 

durante o usufruto do prémio; 

6.2. Não é possível a conversão do prémio em numerário, nem a troca do prémio por 

outros produtos.  

6.3. Cada participante só pode receber 1  (um) prémio (1 jantar para 2 pessoas)  durante 

o período total da ação. 

 

7. Condições de Participação  

Cada participante deve: 

7.1. Visitar o LeiriaShopping até ao dia 14 de fevereiro;  

7.2. Encontrar a ponte do amor, no Piso 1; 

7.3. Tirar uma fita e guardá-la consigo; 

7.4. Submeter através do website do LeiriaShopping ou diretamente em 

cadeadodasorte.leiriashopping.pt o código presente na fita, assim como o nome, email 

e nº de telemóvel. 

 

As participações estão limitadas a uma por pessoa. 

 

8. Proteção de Dados Pessoais  

8.1. O Participante é obrigado a fornecer ao LeiriaShopping os seus dados pessoais, 

necessários à sua participação na ação.  

8.2. A recolha e tratamento destes dados tem como finalidade identificar a sua 

participação, gerir a ação e entrar em contacto consigo caso seja um dos participantes 

vencedores.  

8.3. Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados pela LCC LEIRIASHOPPING – 

CENTRO COMERCIAL, S.A., pessoa coletiva número 506282767, com sede na Avenida 5 

de Outubro, n.º 124, 7º andar, 1050-061 Lisboa, na qualidade de Sociedade Proprietária 

do LeiriaShopping.  
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8.4. O LeiriaShopping terá necessidade de partilhar os seus dados pessoais 

internamente e a terceiros prestadores de serviços externos que desempenham funções 

em nome do LeiriaShopping, tais como empresas que fazem a gestão da página de 

Instagram do LeiriaShopping e com outras empresas, tais como a CBRE – Sociedade de 

Mediação Imobiliária, Lda. (NIPC 502 137 703).  

8.5. Chamamos a sua atenção para o facto de os seus dados poderem ser comunicados 

quando: (i) a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação 

legal, de uma deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou para 

cumprimento de uma ordem judicial; (ii) a comunicação seja levada a cabo para 

qualquer finalidade legalmente prevista; (iii) para deteção e proteção contra a fraude, 

ou quaisquer vulnerabilidades técnicas ou de segurança; e (iv) para proteger os direitos, 

propriedade, garantias, ou segurança de terceiros, visitantes do website.  

8.6. Enquanto titular dos seus dados pessoais, é-lhe garantido um conjunto de direitos 

em relação aos seus dados pessoais e ao modo como são tratados, a saber, o direito de 

oposição, de informação, de acesso, de retificação, de limitação, direito ao apagamento, 

à portabilidade dos seus dados pessoais e direito de retirar o seu consentimento. O 

titular de dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação à autoridade de 

controlo sobre o modo como tratamos os seus dados pessoais.  

8.7. Caso tenha quaisquer questões sobre o exposto ou acerca do tratamento e 

utilização que efetuamos dos seus dados pessoais, ou deseje apresentar uma 

reclamação sobre uma possível violação das leis de privacidade, por favor contacte o 

responsável pelo tratamento de dados através do endereço de e-mail 

info@leiriashopping.com, ou através do endereço postal Avenida 5 de Outubro, n.º 124, 

7º andar, 1050-061 Lisboa, Portugal. 

8.8. O LeiriaShopping e as entidades terceiras pela mesma contratadas, com 

legitimidade legal e/ou contratual para o efeito, que atuam em seu nome e por sua 

conta, tratarão os dados pessoais de acordo com o estabelecido no Regulamento (UE) 

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, e com a legislação nacional que regule a matéria da 

proteção de dados pessoais, em vigor a cada momento, na medida do estritamente 

necessário para assegurar o cumprimento dos seus deveres, bem como para o exercício 

dos seus direitos, ao abrigo da Ação Cadeado da Sorte.  
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9. Informação adicional  

9.1. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras da Ação 

Cadeado da Sorte poderão resultar na exclusão do Participante. 

9.2. Não serão consideradas válidas as participações em que os dados fornecidos 

indiciem dúvidas, apresentem anomalias e/ou sejam considerados falsos, ou que de 

alguma forma tentem viciar as regras do presente regulamento.  

9.3. É proibida a participação na presente ação para fins contrários à Lei, que suponham 

um prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra, dignidade, 

imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito 

reconhecido legalmente. 

9.4. O LeiriaShopping não poderá ser responsabilizado no caso de ocorrência de eventos 

que se configurem de força maior (greves, mau tempo, etc.), que privem total ou 

parcialmente os Participantes da oportunidade de participar na Atividade e/ou os 

vencedores de beneficiar do seu prémio. 

9.5. O LeiriaShopping não se responsabiliza por problemas técnicos nos equipamentos 

dos participantes, tais como falta de bateria ou de acesso à internet durante o período 

da ação. 

9.6. Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser 

esclarecidas e analisadas pelo LeiriaShopping. 

9.7. A participação na Ação Cadeado da Sorte implica ainda a total aceitação: 

• Das condições apresentadas no presente regulamento, conforme indicado 

supra; 

• Dos resultados da Ação Cadeado da Sorte; 

• De todas as decisões da organização que se mostrem necessárias. 

9.8. O LeiriaShopping reserva-se ao direito de: 

• Eliminar qualquer Participante (ou mesmo vencedor) que tenha 

comportamentos impróprios durante ou após a Ação que viole qualquer uma 

das condições de participação; 
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• Tomar as decisões necessárias para o decurso normal desta Ação Cadeado da 

Sorte, sendo estas expressamente aceites por cada um dos participantes; 

• Alterar os pontos do presente Regulamento a qualquer momento, sem aviso 

prévio, sendo, no entanto, as alterações devidamente publicitadas; 

• A qualquer momento, suspender, temporária ou definitivamente, ou cancelar a 

presente atividade. 

9.9. O presente regulamento será divulgado e disponível para consulta no website do 

LeiriaShopping em www.leiriashopping.pt e em cadeadodasorte.leiriashopping.pt. 

 

Leiria, 6 de fevereiro de 2023 

http://www.leiriashopping.pt/

