PROGRAMA MEMBER GET MEMBER: “WOWFRIENDS”

BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO “PROGRAMA MGM (MEMBER GET MEMBER) PARA CLIENTES DA WOMEN’SECRET”
PRIMEIRO: OBJETO DA PROMOÇÃO. Mediante as condições que a seguir se relacionam, a
Confespanha Confecções, S.A., com sede fiscal na Avenida da Liberdade, 180 E, 3º ESQ., 1250-146, Santo António de
Lisboa, Lisboa e com NIF: 504247190, (doravante, “Confespanha Confecções”)
em nome da marca Women’secret (doravante “Women’secret”), estabelece as normas reguladoras da promoção
“MGM (MEMBER GET MEMBER, “WOWFRIENDS” ) PARA CLIENTES DA WOMEN’SECRET“ (doravante
“Promoção”). Seguindo estas bases legais, os clientes da Women’secret que pertençam ao club de fidelidade
“Club WOW” (doravante “Club”), que convidem um novo cliente a tornar-se sócio do club através da área
reservada da aplicação móvel da Women’secret e este realize por sua vez a sua primeira compra como novo
sócio a partir da aplicação móvel, podem obter 2€ de saldo e para o convidado 6€ de desconto na sua primeira
compra, sempre que cumpram os requisitos previstos nas presentes bases legais.

SEGUNDO: REQUISITOS. Para poder participar na Promoção, o participante deverá ser sócio do Club, tanto no momento
de convidar o novo cliente, como no momento de o novo cliente efetuar a sua primeira compra como sócio, segundo
está expresso nos términos estabelecidos nas presentes bases legais.

TERCEIRO: ÂMBITO DA PROMOÇÃO. Esta Promoção é válida de 10/02/2021 a 14/03/2021 em Portugal.

QUARTO: MECÂNICA PROMOCIONAL. A mecânica da Promoção será a seguinte:
1. Durante a vigência da Promoção, o cliente da Women’secret que seja sócio do Club, que convide um outro
cliente através da área reservada da app da Women’secret e este, por sua vez, crie uma nova conta de sócio a
partir da app da Women’secret através do formulário específico da promoção e faça a sua primeira compra a
partir da aplicação móvel da Women’secret, estando identificado como sócio, receberá:
a. Para si: 2€ de saldo por cada convidado que se tenha tornado sócio do club da maneira especificada.
b. Para o novo sócio: 6€ de desconto na sua primeira compra efetuada como sócio a partir da aplicação
móvel da Women’secret.
2. Uso dos benefícios:
a. Prescritor: o valor mínimo de compra para descontar o benefício do sócio prescritor, deve ser superior
ao valor do cheque em questão.
b. Para o novo sócio o valor compra deve ser superior a 10€ a partir da app.
3. Condições de acesso à promoção: O procedimento para participar na promoção é a seguinte:
a. Prescritor:
i. O participante deverá ter a aplicação da Women’secret instalada e atualizada.
ii. O participante deve estar identificado como sócio do club da Women’secret na aplicação.
iii. O participante acederá à seção do programa exclusivo na APP, dentro da área do club.
iv. O participante deve clicar no botão “CONVIDAR” e selecionar o sistema de comunicação
eletrónica que preferir entre os que estão disponíveis no seu dispositivo para enviar a
promoção. Dentro do convite, será partilhado um link personalizado que poderá remeter aos

seus amigos e familiares e através do qual estes deverão aceder (ou descarregar se não o
tiverem) a aplicação da Women’secret.
v. Cada link de convite é de uso único, assim o participante deve gerar um convite para cada
pessoa que queira convidar.
b. Convidado:
i. O convidado deverá clicar no link partilhado pelo prescritor.
ii. Se o convidado não tem a aplicação móvel da Women’secret, deve descarregá-la a partir do
link partilhado.
iii. Ao abrir a aplicação logo depois de clicar no link partilhado (independentemente de ter sido
necessário descarregá-la), abrir-se-á um formulário onde o convidado deve tonar-se sócio do
club.
1. Se o convidado já tiver conta no club com antiguidade, não pode participar na promoção
como convidado, mas sim convidar terceiros.
2. Se o convidado já tiver uma conta criada como registado na loja online da
Women’secret, pode fazer login neste formulário com as suas credenciais antes de criar
a conta de novo sócio do Club.
3. Se o convidado não tem nenhum tipo de conta criada na Women’secret, deverá fazerse sócio no registo e como novo sócio do Club através deste formulário.
4. Se o convidado, se tornar sócio através de outro meio diferente ao formulário que
aparece ao abrir o link que lhe foi enviado previamente pelo usuário prescritor, (tais
como loja física, página web, ou em outros formulários da app) os interessados não
podem beneficiar da Promoção e obter o benefício correspondente.
iv. Depois de criar com sucesso uma nova conta de sócio por este meio, deve realizar a sua primeira
compra a partir da aplicação móvel da Women’secret, estando identificado como sócio, tudo
isto dentro do prazo da promoção.
v. O cliente convidado, aproveitará de um desconto de 6€ na sua primeira compra a partir da
aplicação móvel da Women’secret estando identificado como sócio, válido para uma compra
superior a 10€. Acumulável a outras promoções ou descontos com exceção do desconto de
aniversário do Club WOW. Não aplicável a operações que incluam o cartão oferta, pedidos em
preparação ou entrega, nem em trocas. Promoção não é válida em marcas de terceiros. Não se
pode trocar por dinheiro. Em caso de devolução, o valor não será reembolsável.
vi. Para poderes descarregar a aplicação através do convite é necessário que o modelo do
dispositivo do convidado tenha a licença para usar Google Mobile Services (GMS). Podes
confirmar se cumpre com estes requisitos na seguinte lista.
c. Condições dos benefícios:
i. Assim que a compra tenha sido realizada com sucesso por parte do convidado, o sócio prescritor
que o convidou, receberá 2€ de desconto.
ii. O participante ganhará 2€ por cada novo sócio que faça a sua primeira compra depois de se
registar através do link personalizado, que irá acumulando como saldo da promoção num
cheque que poderá ser consultado ao aceder à seção do programa na APP dentro da área do
club.
iii. Estes 2€ são acumuláveis entre si e a outras promoções.
iv. O valor acumulado como saldo de promoção até esse momento, deve-se utilizar numa compra
por um valor superior a esse valor em qualquer loja física ou online de Portugal.
v. O participante prescritor poderá utilizar os euros acumulados com a promoção em qualquer
momento, durante os 30 dias posteriores à promoção. Esta validade poderá ser consultada ao
aceder à seção do programa na APP dentro da área do club.

vi. Se o participante prescritor utilizar o cheque com o saldo acumulado até esse momento, será
gerado um novo cheque com 0€. Este novo cheque irá aumentando o seu valor somando 2€ por
cada um dos seguintes novos sócios que realizem a sua primeira compra depois de se registar
através do link personalizado.
vii. Para beneficiar de ambas as promoções, é condição imprescindível ser-se sócio do Club WOW.
Se durante o período da promoção em curso e até à data de aplicação do desconto ao
participante e ao seu convidado, houver alguma modificação na condição de sócios do Club
WOW que suponha anulação ou suspensão por parte da Confespanha Confecções de um ou de
ambos, o desconto ficará sem efeito.
viii. Para poderes descarregar a aplicação através do convite é necessário que o modelo do
dispositivo do convidado tenha a licença para usar Google Mobile Services (GMS). Podes
confirmar se cumpre com estes requisitos na seguinte lista.
d. Condições de trocas, devoluções e desistência:
i. As condições de trocas, devoluções e desistência dos produtos comprados por meio da
promoção, estão em conformidade com as condições gerais de compra na web da
Women’secret. Poderão ser também consultadas em:
https:/womensecret.com/pt/pt/terms.html
QUINTO: CONSIDERAÇÕES GERAIS.
1. A simples participação na Promoção supõe a aceitação destas bases legais na sua totalidade, pelo que a
manifestação no sentido de não as aceitar, implicará a exclusão do participante e como consequência dele, a
Confespanha Confecções ficará livre do cumprimento da obrigação com o dito participante, contraída em
relação a esta Promoção.
2. A Confespanha Confecções, reserva-se ao direito de modificar em qualquer momento as condições da presente
Promoção, inclusive o seu possível cancelamento antes da data final da Promoção, sempre que haja uma causa
justificada, comprometendo-se a comunicar com antecedência suficiente as novas bases legais, condições, ou
em caso disso, a anulação definitiva, na mesma forma e meio que estas bases legais. Realizada qualquer
modificação, esta será devidamente comunicada aos participantes na página www.womensecret.com e através
da aplicação móvel da Women’secret.
3. Em caso de fraude ou de outra mecânica promocional que não respeite as presentes normas ou a boa fé, a
Confespanha Confecções, reserva-se ao direito a não proporcionar o benefício obtido com a promoção ao sócio
ou ao novo sócio do Club.
4. A título enunciativo, mas não limitativo, entender-se-á que se existe abuso ou fraude, quando um participante
cria uma conta de sócio utilizando uma identidade falsa ou identidades de terceiros sem o seu consentimento,
ou tente registar-se em repetidas ocasiões.
5. A Confespanha Confecções não se responsabiliza das possíveis perdas, danos, furtos, atrasos ou qualquer outra
circunstância atribuível a terceiros que possam afetar o desenvolvimento, a participação ou o benefício da
presente Promoção.
6. A aceitação do benefício pelo participante é de carácter voluntário, renunciando a qualquer reclamação contra
a Confespanha Confecções por tal motivo. O benefício obtido na base desta Promoção, fica sujeito a estas bases
legais e não será suscetível de troca, alteração ou compensação ao pedido do participante. Se o participante
rejeitar o benefício, não se oferece nenhum desconto alternativo. O participante tão pouco terá direito a troca,
alteração ou compensação no caso de mão usufruir do benefício recebido. O benefício será pessoal e
intransmissível.
7. As referências feitas a Confespanha Confecções, entendem-se realizadas à empresa Confespanha Confecções,
S.A. De acordo com a legislação vigente na matéria de proteção de dados de caráter pessoal, os participantes
da Promoção são informados de que os dados pessoais fornecidos para a criação de contas de usuário registadas

e sócio do club são incorporados num registo de tratamento de titularidade da Confespanha Confecções, SA,
com a finalidade prevista na Política de Privacidade do referido Contrato. Em qualquer momento, o cliente da
Confespanha Confecções, S.A. pode exercer perante esta, se for o caso, os direitos de acesso, retificação ou
eliminação, limitação do seu tratamento, oposição, portabilidade e a opor-se a decisões individuais
automatizadas. Da mesma forma, os clientes podem revogar o seu consentimento, caso tenham sido
outorgados para alguma finalidade específica, podendo modificar as suas preferências a qualquer momento. O
cliente poderá exercer os seus direitos para a direção de correio eletrónico: dpo@tendam.es e nas seções “A
minha privacidade” das páginas web www.womensecret.com e https://clubwow.womensecret.com/.
8. O cliente é informado que pode remeter qualquer tipo de reclamação em matéria de proteção de dados pessoais
à Autoridade de Controlo competente.
SEXTO: DEPÓSITO DAS BASES LEGAIS.
As bases legais desta Promoção ficarão à disposição de qualquer interessado nos escritórios da Confespanha
Confecções, S.A., sitos no Edifício Tivoli Forum, Avenida da Liberdade, 180 E – 3º Esq., 1250-146 Lisboa. Assim como
na
aplicação
móvel
da
Women’secret
e
na
página
web
www.womensecret.com
e
https://clubwow.womensecret.com/.
SÉTIMO: JURISDIÇÃO. As presentes bases legais desta promoção e a sua possível interpretação estão sujeitas a
legislação portuguesa.
Lisboa, fevereiro de 2021.

CAPTAÇÃO NOVOS SÓCIOS
BASES LEGAIS DA PROMOÇÃO DE CAPTAÇÃO CLUB PARA CLIENTES WOMEN’SECRET

PRIMEIRO: OBJETO DA PROMOÇÃO. Mediante as condições que a seguir se relacionam, a Confespanha Confecções,
S.A., com sede fiscal na Avenida da Liberdade, 180 E, 3º ESQ., 1250-146, Santo António de Lisboa, Lisboa e com NIF:
504247190, (doravante, “Confespanha Confecções”), em nome da marca women’secret (doravante “women’secret”),
estabelece as normas reguladoras da promoção “CAPTAÇÃO NOVOS SÓCIOS PARA CLIENTES WOMEN’SECRET” PARA
(doravante “Promoção”). Seguindo estas bases legais, os clientes da women’secret que não pertençam ao club de
fidelidade “Club WOW” (doravante “Club”), podem obter como presente para si, 6€ de desconto, sempre que cumpram
os requisitos previstos nas presentes bases legais.

SEGUNDO: REQUISITOS. Para poder participar na Promoção, o participante deverá registar-se como sócio do Club,
segundo está expresso nos términos estabelecidos nas presentes bases legais.

TERCEIRO: ÂMBITO DA PROMOÇÃO. Esta Promoção é válida de 1/02/2021 a 1/3/2021 em Portugal.

QUARTO: MECÂNICA PROMOCIONAL. A mecânica da Promoção será a seguinte:
1. Durante a vigência da Promoção, o cliente da women’secret que não seja sócio do Club, que crie uma nova conta
de sócio a partir da aplicação móvel da women’secret através do formulário específico da promoção e faça a
sua primeira compra a partir da aplicação móvel da women’secret, receberá para si, 6€ de desconto na sua
primeira compra efetuada como sócio.
2. Uso dos benefícios:
a. O valor mínimo de compra para descontar o benefício deve ser superior a 10€.
b. O participante deve estar identificado como sócio no momento da compra.
c. A primeira compra como sócio deve ser realizada a partir da aplicação móvel da women’secret.
3. Condições de acesso à promoção: O procedimento para participar na promoção é a seguinte:
a. O participante deverá clicar no link partilhado pela women’secret nos diferentes canais de comunicação
(email, RRSS, SMS, etc.).
b. Se o convidado não tem a aplicação móvel da women’secret, deve descarregá-la a partir do link
partilhado.
c. Ao abrir a aplicação logo depois de clicar no link partilhado (independentemente de ter sido necessário
descarregá-la), abrir-se-á um formulário onde o usuário deve tonar-se sócio do club.
i. Se o participante já tiver conta no club com antiguidade, não pode participar na promoção.

ii. Se o participante já tiver uma conta criada como registado na loja online da women’secret,
pode fazer login neste formulário com as suas credenciais antes de criar a conta de novo sócio
do Club.
iii. Se o participante não tem nenhum tipo de conta criada na women’secret, deverá fazer-se
sócio no registo e como novo sócio do Club através deste formulário.
iv. Se o participante tornar-se sócio através de outro meio diferente ao formulário que aparece
ao abrir o link da promoção comunicado pela women’secret, (tais como loja física, página
web, ou em outros formulários da app) os interessados não podem beneficiar da Promoção e
obter o benefício correspondente.
v. Para poderes descarregar a aplicação através do convite é necessário que o modelo do
dispositivo do convidado tenha a licença para usar Google Mobile Services (GMS). Podes
confirmar se cumpre com estes requisitos na seguinte lista.
d. Depois de criar com sucesso uma nova conta de sócio por este meio, o participante deve realizar a sua
primeira compra a partir da aplicação móvel da women’secret, estando identificado como sócio, tudo
isto dentro do prazo da promoção.
e. O participante aproveitará de um desconto de 6€ estando identificado como sócio, para a sua primeira
compra que faz a partir da aplicação móvel da women’secret, válido para uma compra superior a 10€.
f. Em caso de devolução ou desistência desta primeira compra, não se aplicará o desconto de 6€ na
seguinte compra a partir da aplicação móvel.
g. Se realiza a primeira compra estando identificado como sócio a partir de um canal diferente ao da
aplicação móvel, não se aplicará o desconto de 6€ na seguinte compra a partir da aplicação móvel.

4. Condições dos benefícios:
e. Acumulável a outras promoções ou descontos com exceção do desconto de aniversário do Club WOW.
Não aplicável a operações que incluam o cartão oferta, pedidos em preparação ou entrega, nem em
trocas. Promoção não é válida em marcas de terceiros. Não se pode trocar por dinheiro. Em caso de
devolução, o valor não será reembolsável.
f. Para beneficiar da Promoção, é condição imprescindível ser-se sócio do Club WOW. Se durante o
período da promoção em curso e até à data de aplicação do desconto, houver alguma alteração na
condição de sócios do Club WOW que suponha anulação ou suspensão por parte da Confespanha
Confecções de um ou de ambos, o desconto ficará sem efeito.
5. Condições de trocas, devoluções e desistência:
a. As condições de trocas, devoluções e desistência dos produtos comprados por meio da Promoção, estão
em conformidade com as condições gerais de compra da web da women’secret. Poderão ser também
consultadas em:https:/womensecret.com/pt/pt/terms.html
QUINTO: CONSIDERAÇÕES GERAIS.
9. A simples participação na Promoção supõe a aceitação destas bases legais na sua totalidade, pelo que a
manifestação no sentido de não as aceitar, implicará a exclusão do participante e como consequência dele, a
Confespanha Confecções ficará livre do cumprimento da obrigação com o dito participante, contraída em
relação a esta Promoção.
10. A Confespanha Confecções, reserva-se ao direito de modificar em qualquer momento as condições da presente
Promoção, inclusive o seu possível cancelamento antes da data final da Promoção, sempre que haja uma causa
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12.

13.
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15.

16.

justificada, comprometendo-se a comunicar com antecedência suficiente as novas bases legais, condições, ou
em caso disso, a anulação definitiva, na mesma forma e meio que estas bases legais. Realizada qualquer
modificação, esta será devidamente comunicada aos participantes na página www.womensecret.com e através
da aplicação móvel da women’secret.
Em caso de fraude ou de outra mecânica promocional que não respeite as presentes normas ou a boa fé, a
Confespanha Confecções, reserva-se ao direito a não proporcionar o benefício obtido com a promoção ao sócio
ou ao novo sócio do Club.
A título enunciativo, mas não limitativo, entender-se-á que se existe abuso ou fraude, quando um participante
cria uma conta de sócio utilizando uma identidade falsa ou identidades de terceiros sem o seu consentimento,
ou tente registar-se em repetidas ocasiões.
A Confespanha Confecções não se responsabiliza das possíveis perdas, danos, furtos, atrasos ou qualquer outra
circunstância atribuível a terceiros que possam afetar o desenvolvimento, a participação ou o benefício da
presente Promoção.
A aceitação do benefício pelo participante é de carácter voluntário, renunciando a qualquer reclamação contra
a Confespanha Confecções por tal motivo. O benefício obtido na base desta Promoção, fica sujeito a estas bases
legais e não será suscetível de troca, alteração ou compensação ao pedido do participante. Se o participante
rejeitar o benefício, não se oferece nenhum desconto alternativo. O participante tão pouco terá direito a troca,
alteração ou compensação no caso de não usufruir do benefício recebido. O benefício será pessoal e
intransmissível.
De acordo com a legislação vigente na matéria de proteção de dados de caráter pessoal, os participantes da
Promoção são informados de que o responsável do tratamento dos dados pessoais fornecidos para a criação de
contas de usuário registadas e sócio do club é a Confespanha Confecções, SA, com a finalidade prevista na
Política de Privacidade publicadas tanto na web da women’secret como na web do Club. Em qualquer momento,
o cliente da Confespanha Confecções, S.A. pode exercer perante esta, se for o caso, os direitos de acesso,
retificação ou eliminação, limitação do seu tratamento, oposição, portabilidade e a opor-se a decisões
individuais automatizadas. Da mesma forma, os clientes podem revogar o seu consentimento, caso tenham sido
outorgados para alguma finalidade específica, podendo modificar as suas preferências a qualquer momento. O
cliente poderá exercer os seus direitos para a direção de correio eletrónico: dpo@tendam.es e nas seções “A
minha privacidade” das páginas web www.womensecret.com e https://clubwow.womensecret.com/ .
O cliente é informado que pode remeter qualquer tipo de reclamação em matéria de proteção de dados pessoais
à Autoridade de Controlo competente.

SEXTO: DEPÓSITO DAS BASES LEGAIS.
As bases legais desta Promoção ficarão à disposição de qualquer interessado nos escritórios da Confespanha
Confecções, S.A., sitos no Edifício Tivoli Forum, Avenida da Liberdade, 180 E – 3º Esq., 1250-146 Lisboa. Assim como
na
aplicação
móvel
da
women’secret
e
na
página
web
www.womensecret.com
e
https://clubwow.womensecret.com/.
SÉTIMO: JURISDIÇÃO. As presentes bases legais desta promoção e a sua possível interpretação estão sujeitas a
legislação portuguesa.
Lisboa, fevereiro de 2021.

