
 

 

SORTEIO ANDAMUR CONGRESSO ANTRAM: SORTEIO DE UM CAMIÃO MOVIDO A 

BATERIA PARA CRIANÇAS 

 

• BASES DO SORTEIO 

A empresa GP LÍMITE ANDAMUR, S.L com domicílio em Polígono Industrial Saprelorca, 

planta 3ª, buzón nº 280, C.P: 30817 Lorca (Murcia), com CIF B-30424762, organiza um 

Sorteio com motivo da nossa participação no Congresso ANTRAM no Algarve. Sorteio 

onde os participantes poderão ganhar um Camião movido a bateria para crianças, 

avaliado em 450€.  

Neste sorteio podem participar todas as pessoas que se inscrevam no nosso formulário 

online de participação no sorteio nas datas estabelecidas para este fim.  

O prazo para poder participar iniciar-se-á no dia 29 de outubro de 2021 às 9:00h até ao 

dia 31 de outubro de 2021 às 23:59h. 

 

1. FUNCIONAMENTO DA PROMOÇÃO  

Para poder participar devem ser preenchidos todos os dados que aparecem no formulário 

online de inscrição no sorteio e aceitar a política de privacidade. 

É possível participar no sorteio a partir do dia 23 até ao dia 25 de setembro de 2021 às 

23:59h. 

O sorteio irá celebrar-se na sexta-feira 5 de novembro de 2021 e contactaremos o 

vencedor por telefone e e-mail. 

O vencedor será escolhido através de uma aplicação de Internet que realizará um sorteio 

aleatório informaticamente entre todos os participantes, o campo principal será o nome 

dos participantes. 

Apenas será tida em conta uma participação por pessoa. 

*Os trabalhadores do Grupo Andamur e familiares diretos não poderão participar no 

referido sorteio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PROTEÇÃO DE DADOS 

Ao abrigo da legislação vigente em matéria de proteção de dados, os dados facultados ao 

participar no sorteio são obrigatórios, sendo usados pela GP LÍMITE ANDAMUR, S.L. (Andamur) 

como responsável pelo tratamento para gerir a participação dos interessados no sorteio, para 

publicar os vencedores no website e perfis em redes sociais da Andamur, bem como para enviar 

informação sobre os serviços e ofertas da Andamur através dos meios solicitados.  

Portanto, o vencedor está obrigado a assinar um consentimento informado sobre a cessão e uso 

da sua imagem como condição indispensável para receber o prémio, autorizando a Andamur a 

publicar fotografias e vídeos do ato de entrega do prémio nos meios acima referidos (website e 

redes sociais). 

A Andamur tratará os dados exclusivamente para estas finalidades e não os comunicará a 

terceiros, conservando-os até que o interessado não se manifeste em contrário ou exista 

previsão legal de conservação. O interessado poderá revocar o seu consentimento, bem como 

solicitar acesso, retificação, supressão, limitação, portabilidade e oposição nos termos 

legalmente previstos escrevendo para comunicacion@andamur.com, sem que a revocação do 

consentimento suponha que o tratamento dos seus dados seja ilícito antes da retirada do 

mesmo. 

Em qualquer caso, a Andamur opera sob uma estrita política de privacidade e proteção de dados 

tendo implementado as medidas de segurança técnicas e organizativas segundo obriga a 

legislação vigente destinadas a assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da 

informação. 

Pode saber mais sobre a nossa política de privacidade visitando https://www.andamur.com/pt-

pt/politica-de-privacidade/ 

 

3. ACEITAÇÃO DE BASES 

A participação no sorteio pressupõe a aceitação, na sua totalidade, das presentes bases, que 

poderão ser consultadas pelos participantes no website  

https://www.andamur.com/promoportugal/ 

É uma obrigação por parte do participante ler e conhecer as bases para poder participar no 

sorteio. 

A empresa organizadora reserva-se o direito de eliminar justificadamente qualquer participante 

que defraudar, alterar ou inutilizar o bom funcionamento e o decurso normal e o regulamento 

do presente sorteio, bem como a resolução de qualquer questão decorrente da presente 

atividade promocional. 
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A GP Límite Andamur S.L. é responsável pelos dados recolhidos com base no interesse legítimo e 

o consentimento informado do interessado e serão tratados com fins de gestão do sorteio, a 

publicação dos vencedores no website e meios sociais da empresa, bem como o envio de 

informação e promoções para os participantes inscritos no sorteio através dos meios de contacto 

fornecidos. Serão conservados enquanto existam tais fins e não serão comunicados a terceiros 

salvo o legalmente previsto. O interessado pode revocar em qualquer momento o seu 

consentimento, assim como solicitar acesso, retificação ou eliminação dos dados. O interessado 

obriga-se a facultar dados verdadeiros, exatos e atuais; se bem que pode saber mais sobre a 

nossa política de privacidade clicando aqui. Lembre-se de aceitar para participar no sorteio. 
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