
Regulamento da Campanha Promocional 

"Promoção reembolsos" 

A empresa DISTRIFA, Soluções de Saúde, SA, ipessoa colectiva número 502309504 com sede na Rua 

Armando Cortez, 1 - 2ºa, 2770-233 Paço de Arcos (doravante Organizadora), encontrase a organizar a 

Campanha Promocional denominada “Promoção Reembolsos”, referente aos seus produtos Arkoflex, 

Arkosterol e Arkorelax, a qual se regerá nos termos e condições estabelecidos no presente 

Regulamento, de acordo com as seguintes regras:  

 

1. OBJETO 

A presente campanha promocional tem como objectivo o incentivo às vendas dos produtos 

promovidos Arkoflex, Arkorelax e Arkosterol.  

Os participantes na presente Campanha Promocional poderão obter, mediante a compra de um dos 

produtos promovidos descrito no presente Regulamento, um reembolso de acordo com o estabelecido 

no mesmo.  

 

2. ÂMBITO TERRITORIAL E DURAÇÃO DA PROMOÇÃO  

A presente campanha promocional decorrerá em todo o território português entre os dias 6 de Janeiro 

de 2020 e 31 de Dezembro de 2020, inclusivé.  

 

3. PRODUTOS PROMOVIDOS  

Os produtos alvo da presente campanha promocional são os seguintes:  

• ARKOFLEX DOLEXPERT PLUS – 20 saquetas 

• ARKORELAX SONO 8H 

• ARKOSTEROL FORTE LEVEDURA VERMELHA DE ARROZ + COQ10 

 

4. REEMBOLSOS E PRÉMIOS:  

Serão atribuídos um total de 300 reembolsos, no valor de € 3,00 (três euros). A cada participante só 

será ser atribuído um reembolso de 3 euros durante todo o período da presente campanha 

promocional.  

Condições gerais:  

Os reembolsos serão realizados mediante transferência bancária para o número da conta (IBAN) 

indicado pelo participante no seu formulário de participação, através da apresentação de imagem 

legível do talão de compra que contenha o produto adquirido alvo da presente campanha promocional 

dentro do prazo acima indicado.  

Os prémios atribuídos no âmbito da presente campanha não estarão sujeitos, em qualquer 

circunstância, a alterações, modificações e/ou a quaisquer compensações financeiras a pedido dos 

vencedores.  



A renúncia ao reembolso não concede ao renunciante o direito a qualquer outra indemnização ou 

compensação.  

A entrega efectiva do reembolso está condicionada ao integral cumprimento das condições 

especificadas no presente regulamento e à veracidade dos dados fornecidos.  

 

5. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO.  

Esta promoção destina-se exclusivamente a consumidores finais maiores de 18 anos.  

A participação na promoção é totalmente gratuita.  

Para participar na promoção, o consumidor deve:  

i. Comprar um dos produtos promovidos (apenas 1 pela primeira vez), indicados o Ponto 3 

acima, durante o período promocional.  

ii. Aceder ao sitio web: www.promocoesarkopharma.pt e registar-se, mediante o preenchimento 

do formulário disponibilizado para o efeito durante o período promocional, com todos os 

dados solicitados.  

iii. Efectuar o upload de imagem legível do talão de compra que contenha o o produto adquirido 

alvo da presente campanha promocional, na qual conste a data de aquisição que se encontre 

incluída dentro do período da presente campanha promocional e que não poderá ter uma data 

superior a 20 dias desde a data de compra.  

O reembolso será efectuado por transferência bancária no prazo máximo de 20 dias a contar da data 

de validação da participação, para o IBAN da conta bancária indicada pelo Participante no formulário 

de participação, desde que devidamente validada pela Organizadora. O reembolso será, em todo e 

qualquer caso, no valor de € 3,00 (três euros).  

A participação está limitada a um reembolso por pessoa e conta bancária. Por outro lado, cada talão 

de compra só poderá ser utilizado uma única vez, independentemente dos produtos promovidos que 

tenham sido adquiridos.  

A Organizadora reserva-se o direito de solicitar ao participante o envio do talão original de compra, o 

qual deverá ser enviado no prazo máximo de 15 dias após a solicitação. A conservação e envio do 

documento são feitos sob a responsabilidade exclusiva do participante.  

As participações fraudulentas são alvo de rastreio e registadas no sitio web, constituindo motivo para 

o cancelamento do reembolso. Não serão admitidas as participações que não tenham indicados os 

dados obrigatórios ou cujos dados não sejam verdadeiros. Caso os dados pessoais indicados estejam 

incompletos, incorrectos ou desatualizados, o Organizador não poderá atribuir o reembolso, conforme 

o caso.  

Para qualquer dúvida respeitante à presente campanha promocional, os participantes podem enviar 

um pedido de esclarecimentos para o seguinte endereço de correio electrónico: 

promociones@highco.es  

O período para o exercício de qualquer reclamação termina 20 dias após o final do prazo de duração 

da presente Campanha Promocional.  

 

6. PROTECÇÃO DE DADOS  

mailto:promociones@highco.es


Em conformidade com as disposições do Regulamento Europeu 2016/679 de 27 de abril (RGPD) e na 

legislação nacional sobre a Proteção de Dados Pessoais, informa-se que os dados incluídos no 

Formulário de Participação e, sendo esse o caso, para receber o prémio serão incluídos em um arquivo 

pelo qual a Organizadora é a responsável, sendo alvo de tratamento com o único fim de gerir a 

participação dos consumidores na presente Campanha Promocional e, quando aplicável, à efectivação 

dos contactos destinados à atribuição e entrega do reembolso.  

Através da sua participação na presente campanha promocional, o Participante aceita e dá o seu 

consentimento expresso relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, para os fins descritos 

no parágrafo anterior.  

No entanto, poderá ainda, através da marcação voluntária da caixa de texto disponível para o efeito 

(sem pré-marcação) incluída no Formulário de Inscrição, o participante poderá dar igualmente o seu 

consentimento para a recolha e tratamento dos seus dados para o envio de informações comerciais e 

marketing sobre produtos e/ou serviços da Organizadora, por correio postal, e-mail, SMS ou qualquer 

outro meio de comunicação eletrónica equivalente.  

Informamos que todos os campos que se encontram marcados com um asterisco (*) no formulário de 

registo são de preenchimento obrigatório, de modo que a omissão da indicação/preenchimento de 

qualquer um deles impede a sua participação na Promoção e/ou a obtenção de Reembolso / Premio 

aplicáveis.  

Os participantes da presente Campanha Promocional comprometem-se a informar a Organizadora de 

qualquer modificação que ocorra nos seus dados pessoais fornecidos, para que os mesmos possam 

permanecer, a todo o momento, actualizados e sem quaisquer erros.  

Informamos que pode os Participantes têm o direito de revogar o consentimento dado a qualquer 

momento, sem a necessidade de apresentar qualquer justificação, mediante comunicação escrita, 

enviada por qualquer meio, à Organizadora.  

Poderá igualmente, a qualquer momento, exercer os direitos de acesso, rectificação, oposição ao 

tratamento e/ou cancelamento dos dados pessoais através do envio de uma carta dirigida à DISTRIFA, 

Soluções de Saúde, SA, com sede na Rua Armando Cortez, 1 - 2ºA, 2770-233 Paço de Arcos, ou através 

do envio de um email para: apoio.cliente@arkopharma.com, fazendo respectiva prova da identidade.  

De todo o modo, alertamos que a revogação do consentimento para o tratamento de dados no âmbito 

da presente campanha promocional para os fins nela previstos, durante o seu decurso, conduzirá à 

impossibilidade de continuar a participar na mesma.  

A Organizadora compromete-se a tratar, em todos os momentos, os seus dados pessoais recolhidos 

na mais estrita confidencialidade e de acordo exclusivamente com os fins previstos nesta cláusula, bem 

como diligenciará pela adopção das medidas técnicas e organizacionais necessárias a garantir a 

segurança dos dados recolhidos e evitar a sua modificação, perda, acesso ou tratamento não 

autorizados, tendo em conta o estado da tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os riscos a 

que estão expostos, tudo em conformidade com as disposições do Regulamento  

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

• Os participantes, pelo simples facto de participar nesta ação promocional, aceitam sem 

reservas, os presentes termos e condições, bem como os critérios da Organizadora para a 

resolução de qualquer questão decorrente da interpretação e aplicação do presente 

Regulamento  



 

• A Organizadora não é responsável por quaisquer perdas, atrasos ou qualquer outra 

circunstância atribuível a terceiros ou à Internet que possam afetar a participação e o 

desenvolvimento da presente campanha promocional.  

 

• A Organizadora não se responsabiliza por quaisquer erros que possam incorrer os 

participantes ao fornecer informações pessoais e, especialmente, declina toda e qualquer 

responsabilidade por qualquer extravio e/ou impossibilidade de entrega que possam ocorrer 

com os reembolsos ou prémios quando sejam resultantes da indicação incompleta, incorrecta 

e/ou errada das informações solicitadas aos participantes, nomeadamente mas sem limitar, 

de algum dos dígitos do IBAN da conta bancária ou dos endereço de correio electrónico.  

 

• A Organizadora reserva-se o direito de alterar e/ou modificar, a qualquer momento, as 

condições da presente campanha promocional, bem como a efectuar o eventual 

cancelamento antes da data prevista, por motivos de força maior ou quando haja qualquer 

outra causa justificativa, comprometendo-se a comunicar as novas condições aplicáveis à 

presente campanha promocional ou o seu cancelamento definitivo pelos meios mais 

expeditos.  

 

8. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES  

A Organizadora reserva-se o direito de desclassificar os participantes que façam uso indevido da 

presente campanha promocional, realizem actos fraudulentos ou que prejudiquem outros 

participantes.  

A Organizadora reserva-se o direito de desclassificar qualquer participante que defraude, altere ou 

prejudique o bom funcionamento e/ou o decurso normal e regulamentar da presente promoção, 

retirando-lhe o reembolso atribuído, sem prejuízo recorrer a todas as medidas administrativas e/ou 

legais contra toda e qualquer pessoa que, por qualquer via, desenvolva qualquer acto ou actividade 

destinada a manipular, adulterar ou falsear a presente Promoção.  

Encontra-se vedada a participação aos trabalhadores da empresa Organizadora, fornecedores, 

prestadores de serviços subcontratados e/ou quaisquer outros agentes ou representantes da empresa 

Organizadora, bem como a colaboradores das agências e/ou quaisquer outras entidades que tenham 

sido, em algum momento, responsáveis pelo desenvolvimento e/ou gestão da presente Promoção, 

seus cônjuges ou unidos de facto e familiares directos até ao 2º grau.  

 

9. CONSULTA DO REGLAMENTO 

O Regulamento completo da presente campanha promocional encontra-se igualmente disponível para 

consulta no sito web: www.promocoesarkopharma.pt  

http://www.promocoesarkopharma.pt/

