
BASES LEGAIS DA  PROMOÇÃO:
“CONSIGA GRÁTIS UMA BATERIA V20 STANLEY FATMAX!”

 DA STANLEY BLACK&DECKER HOLDINGS SARL – SUCURSAL EM PORTUGAL

1.  Stanley  Black&Decker  Holdings  SARL  -  Sucursal  em  Portugal com  domicílio  fiscal  em  Centro
Empresarial Arquiparque, Rua Dr. António Borges, nº 1, 2º Piso 1495-131 Algés com NIF 980550106,
organiza uma promoção denominada “CONSIGA GRÁTIS UMA BATERIA V20 STANLEY FATMAX!”

2.  A  plataforma  selecionada  para  desenvolver  a  promoção,  é  a  página  web  da  marca:
https://www.stanleyworks.pt/ onde  irá  proporcionar  os  seus  dados  de  informação  unicamente  à
Stanley Black&Decker Holdings SARL – Sucursal em Portugal. 

3. A promoção aplica-se a todo o território nacional e estará vigente de 01 de fevereiro de 2020 desde
as 00:00h até o dia 30 de abril de 2021 até às 23:59h, ambos inclusive. Uma vez efetuada a compra
dentro de dito período, o pedido da bateria poderá solicitar-se até ao dia 14 de maio de 2021 até às
23:59h.

4. Poderão participar na promoção:
 Todas as pessoas físicas maiores de 18 anos com residência legal em Portugal,  que tenham

comprado  ferramentas  da  gama  V20  STANLEY  FATMAX  seleccionadas  (*),  em  território
português e dentro do período de vigência indicado no ponto 3.

* Ferramentas que entram na promoção: SFMCK469M2-QW, SFMCK461D2T-QW, SFMCK461D2S-QW,
SFMCK471D2S-QW,  SFMCD715D2F-QW,  SFMCD711D2F-QW,  SFMCD711DSA-QW,  CPROF663,
CPROF637, CPROF636, CPROF635, CPROF634, CPROF633, CPROF632, CPROF631, CPROF630, CPROF629,
CPROF627,  CPROF626,  CPROF658,  CPROF638,  SFMCH900M22-QW,  SFMCD721M2K-QW,
SFMCD721D2K-QW, SFMCD715C2K-QW, SFMCD711C2K-QW,  SFMCD720D2K-QW, SFMCD710C2K-QW,
SFMCD700C2K-QW, SFMCF810D2K-QW, SFMCF800D1K-QW, SFMCG400M2K-QW, SFMCW220D1S-QW,
SFMCS500M1K-QW,  SFMCS300D1K-QW  e  SFMCS600D1K-QW.  Não  estão  incluídas  as  ferramentas
básicas nem tão pouco o pack de 2 baterias + carregador SFMCB12D2.

5. Não poderão participar:
 Menores de 18 anos
 Empregados da Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal, assim como os

seus familiares até ao segundo grão em linha direta (pais e avós) e até ao quarto grão em linha
colateral (tios e primos).

 Empresas que mantenham uma relação mercantil de agência ou prestação de serviços com a
STANLEY BLACK&DECKER DE PORTUGAL.

6. Todos os interessados em conseguir uma Bateria V20 STANLEY FATMAX de 2Ah (Ref.: SFMCB202-XJ)
valorizada em 59,95€, terão que realizar uma compra de uma ou mais ferramentas elétricas da gama
V20 selecionadas (consultar as referências que entram na promoção no ponto 4), inserir na página web
da marca: https://www.stanleyworks.pt/, clicar no banner identificado com a promoção e:

a. Registar-se na comunidade MySTANLEY ou aceder à conta (se o utilizador já estiver registado)
b. Completar todos os campos do formulário 
c. Carregar a fatura de compra (onde seja visível claramente a data de compra, as ferramentas

compradas, o valor pago por ferramenta e o valor total).

7. Uma vez validada a participação,  Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal  se
encarregará de enviar Bateria V20 STANLEY FATMAX, para a direção e pessoa de contacto que estiver no
formulário. O envio realizar-se-á num prazo máximo de 30 dias úteis. 
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8. Todos os prémios são pessoais e intransmissíveis. Não podem ser trocados por nenhum outro tipo de
prémio e realizar-se-ão sem nenhum custo para os participantes.

9. No dia 30 de abril de 2021 às 23:59h proceder-se-á ao encerramento da promoção; ou seja, a vigência
para a compra de ferramentas STANLEY FATMAX (consultar as referências que entram em promoção no
ponto  4).  Os  dados  da  compra,  podem-se  introduzir  na  página  web  da  marca:
https://www.stanleyworks.pt/ até ao dia 14 de maio de 2021 até às 23:59h.

10. Stanley  Black&Decker  Holdings  SARL  -  Sucursal  em  Portugal  não  aceitará  nenhum  tipo  de
reclamação  sobre  os  2  pontos  estabelecidos  anteriormente.  A  participação  na  promoção  implica  a
aceitação destes pontos e a renuncia expressa a nenhum tipo de reclamação sobre os ditos pontos.

12.  Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal pretende que a promoção entre os
distintos participantes na promoção se faça com igualdade de oportunidades e com estrito respeito às
normas  de  boa  fé.  Por  isso,  qualquer  utilização  abusiva  ou  fraudulenta  destas  bases  dará  lugar  à
seguinte desclassificação do participante na promoção.

- Sem prejuízo do anterior, entender-se-á a título enunciativo, mas não limitativo, que se produz
fraude,  quando  se  deteta  o  suposto  uso  de  aplicações  independentes  à  página  web;  à
realização de um abuso de consultas ao servidor e todos aqueles comportamentos que possam
resultar aparentemente abusivos e/ou mal intencionados.

- A  constatação  de  qualquer  uma  destas  circunstâncias  durante  a  Promoção  suporá  a
desclassificação  automática  da  Promoção  assim  como  a  perda  do  prémio  se  a  ele  tivesse
direito.

13.  Stanley  Black&Decker  Holdings  SARL  -  Sucursal  em  Portugal fica  isenta  de  qualquer
responsabilidade em caso de erro nos dados fornecidos pelos próprios utilizadores, que impeçam a sua
identificação. Da mesma forma, não será responsável por possíveis perdas, danos, roubo ou qualquer
outra circunstância atribuível à entrega dos prémios. 

14. Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal reserva-se ao direito de tomar medidas
legais contra aqueles que pratiquem qualquer tipo de ato que possa ser considerado manipulação ou
falsificação da promoção.

15. Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal  exclui qualquer responsabilidade por
danos  de  qualquer  natureza  que  possam  ser  devidos  à  falta  temporária  de  disponibilidade  ou
continuidade da operação dos serviços mediante os participantes na promoção, à deceção da utilidade
que os utilizadores possam ter atribuído aos mesmos, e em particular, embora não exclusivamente, a
falhas  no  acesso  às  diferentes  páginas  e  no  envio  de  respostas  participativas  via  Internet  ou
comunicações telefónicas habilitadas para esse fim.

16.  Stanley Black&Decker  Holdings SARL - Sucursal  em Portugal reservava-se ao direito de efetuar
mudanças que resultem no bom termo da promoção, quando ocorra por causa justa ou motivos de
força maior, que impeçam levá-la a bom termo na forma em que estão apresentadas as suas bases
legais.

17.  Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal reserva-se ao direito de encurtar ou
alargar o período da promoção se ocorrerem  circunstâncias excecionais que impeçam a sua realização,
comunicando ditas circunstâncias de maneira que se evite qualquer prejuízo para os participantes na
promoção, assim como a facultade de interpretar as presentes bases legais.

18.  Stanley Black&Decker  Holdings  SARL -  Sucursal  em Portugal reserva-se ao direito  de encurtar,
prorrogar, modificar ou cancelar esta promoção, se ocorrerem circunstâncias excecionais que impeçam
a sua realização, comunicando ditas circunstâncias de maneira que se evite qualquer prejuízo para os
participantes na promoção.
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19.  Stanley Black&Decker  Holdings  SARL -  Sucursal  em Portugal não será responsável  dos atrasos,
perdas, ou deteriorações por causas que não lhe sejam imputáveis. A empresa organizadora tão pouco
responderá  nos  casos  de  força  maior  que  possam  impedir  o  participante  de  disfrutar  total  ou
parcialmente do seu prémio. Além disso, a empresa organizadora fica isenta de toda a responsabilidade
se ocorrer  algum dos  casos assinalados,  assim como de qualquer  responsabilidade  pelos  danos  ou
prejuízos que possam ocorrer durante o disfruto do prémio.

20. Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal  exclui qualquer responsabilidade por
danos e prejuízos de toda a natureza que possam dever-se à falta temporal de disponibilidade ou de
continuidade  de  funcionamento  da  Web  mediante  à  qual  se  participa  na  promoção,  defraudar  a
utilidade  que  os  utilizadores  tenham  atribuído  a  si  mesmos  e,  em  particular,  embora  não
exclusivamente,  falhas  no  acesso  às  diferentes  páginas  e  no  envio  de  respostas  participativas  pela
Internet

21.  Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal reserva-se ao direito de eliminar da
promoção  por  causa  justificada,  qualquer  utilizador  que  defraude,  altere  o  inutilize  o  bom
funcionamento e o curso normal e regulamentar da mesma.

22. Uso de Dados pessoais.

Com o fim de ser elegível para esta promoção, os participantes devem registar-se na comunidade “My
STANLEY”, aceitando os termos e condições que esta implica.

Participando  nesta  promoção,  aceita  implicitamente  os  termos  e  condições  da  mesma.  E  terá  de
confirmar ter lido a  política de privacidade da  STANLEY BLACK&DECKER e  estar  de acordo com os
termos e condições desta política (ver https://bit.ly/2LsWP1a)

Participando, está de acordo em ficar registado como membro da MYSTANLEY, o que é GRÁTIS e inclui
múltiplos benefícios. 

A informação que obtemos dos participantes passará a fazer parte da nossa base de dados, comunidade
de consumidores MYSTANLEY  (consultar e modificar em http://www.stanleyworks.pt/), e irá ajudar-nos
a personalizar  e  melhorar  continuamente a  sua experiência  com a nossa página web,  e  também a
melhorar os produtos e serviços que proporcionamos. 

Quando  lhe  pedimos  Dados  Pessoais,  pode  ser  com  os  seguintes  finais,  no  pressuposto  de  ter
consentido explicitamente na página de registo na MYSTANLEY:

 Com o fim de usar os seus Dados Pessoais para entrar em contacto consigo, para o notificar se
ganhou um concurso que tenhamos realizado;

 Com o fim de usar os seus Dados Pessoais para ações de marketing e análise de mercado; e
Com o fim de usar os seus Dados Pessoais para criar estatísticas;

 Com o fim de usar os seus Dados Pessoais para tratar dos seus pedidos,  para responder a
qualquer solicitação de garantia ou proporcionar qualquer serviço solicitado;

 Com o fim de usar os seus Dados Pessoais para podermos entrar em contacto consigo, quando
seja necessário ou adequado, por exemplo, se tiver uma pergunta sobre os nossos produtos e
serviços.

 Com o fim de usar os seus Dados Pessoais internamente para administrar esta página web e
ajudar-nos a melhorar os nossos serviços. Isto pode incluir entrar em contacto com visitantes
recentes e/ou antigos da página web da  STANLEY e que tenham proporcionado informação
pessoal à STANLEY.

 Durante a vigência da promoção, os dados solicitados apenas se utilizarão para lhe fazer a
entrega da  Bateria  V20 STANLEY FATMAX correspondente,  da promoção “CONSIGA GRÁTIS
UMA BATERIA V20 STANLEY FATMAX!”.
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Apenas lhe pediremos dados que sejam adequados, relevantes e não excessivos para estes fins. Se lhe
enviarmos informação para qualquer fim, será apenas no caso que tenha consentido explicitamente
durante o seu registo.

 Os  seus  Dados  Pessoais  poder-se-ão  transferir  ou  partilhar  ocasionalmente  com  outras
empresas dentro do nosso grupo de empresas para proporcionar-lhe informação, produtos e
serviços que tenha solicitado ou informação de produtos, serviços ou assuntos que pensamos
que possam ser do seu interesse.

 Os seus Dados Pessoais também se poderão transferir ou partilhar com empresas dentro do
nosso grupo de empresas ou terceiros que processem dados pessoais da nossa parte conforme
os  fins  para  os  quais  se  tenham  recolhido  originalmente  os  dados  (incluindo  os  fins
estabelecidos nesta Política de Privacidade) ou para fins que você tenha aceite posteriormente.
Por exemplo, às vezes um terceiro pode ter acesso aos seus Dados Pessoais para poder servir
de suporte ao nosso sistema de tecnologia de informação ou para realizar mailings em nosso
nome. Estes terceiros terão acesso aos dados pessoais que se necessitem para realizar as suas
funções, mas não os poderão usar para outros fins. 

 Pode ser que partilhemos,  transferimos ou divulguemos a informação das nossas  bases  de
dados e registos do servidor para cumprir um requisito legal, para a administração de justiça,
interatuando com bases de dados antifraude, para proteger os seus interesses básicos, para
proteger a segurança ou integridade das nossas bases de dados ou desta página web, para
tomar  precauções  contra  uma  responsabilidade  legal  ou  em  caso  de  venda,  fusão,
reorganização,  dissolução  ou  um  acontecimento  similar  da  nossa  empresa.  Informaremos
acerca dessa transferência ou divulgação, tal como requer a lei.

Antes de divulgar os seus Dados Pessoais a um terceiro, esforçar-nos-emos por exigir contratualmente a
esse terceiro que tome as precauções apropriadas, assim como as medidas organizativas e de segurança
para proteger esses dados e para cumprir as suas obrigações de confidencialidade e toda a legislação
aplicável. 

Si você está nas nossas listas de mailing por e-mail, pode ser que tenha recebido e-mails acerca dos
nossos produtos, ofertas especiais, concursos e outras questões. Se deseja deixar de receber as nossas
comunicações por e-mail  pode optar por desabilitar  a receção de correios eletrónicos de marketing
seguindo as instruções que constam no correio eletrónico que recebeu. Inclusive se optar por deixar de
receber,  poderá  acontecer,  continuar  a  receber  correios  eletrónicos  não  relacionados  com  a
comercialização,  como  confirmações  de  pedidos  ou  de  envios,  mudanças  no  serviço,  registos  de
produtos,  retirada  de  produtos  ou  comunicações  do  Departamento  de  Serviço  a  Clientes.

Aplicaremos todos os nossos esforços para suspender rapidamente a comunicação por e-mail; porém, às
vezes isto pode estar sujeito a um atraso administrativo, mas solucionaremos o mais rápido possível. 

Para mais informação sobre a política de privacidade da STANLEY, consulte: https://bit.ly/2LsWP1a
A simples participação implica a aceitação das presentes Bases, pelo que a manifestação no sentido de 
não aceitação da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusão do participante e como 
consequência disso, a Stanley Black&Decker Holdings SARL - Sucursal em Portugal ficará liberta do 
cumprimento da obrigação contraída com o mesmo participante.

As Leis de Portugal serão aplicadas para esta promoção, que estará submetida à jurisdição exclusiva dos
tribunais de Lisboa.

     
     Algés, 01 de fevereiro de 2021 
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