LEGO® NINJAGO® Trading Card Game
Série 4: Seabound
Por favor, preenche este formulário em letras maiúsculas, o mais legível possível (todos os dados são obrigatórios). Se és menor de
idade, pede ao teu pai/mãe/ tutor legal que preencha o formulário.

NOME E APELIDO

MORADA PARA ENVIO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

ENDEREÇO ELECTRÓNICO

Nº TELEMÓVEL

DATA DO PEDIDO

ANO DE NASCIMENTO DO COLECIONADOR

PEDIDO DE CARTAS: Máximo 40 cartas SEM EDIÇÃO LIMITADA. Preço 0,40€/ carta. Portes de envio 3€

Preço

dos

cartas

Portes de Envio

(€)

€

3€

Preço Final (€)

0

€

Podes dizer-nos, por favor, como conheceste esta coleção?

r

Nos quiosques
Na loja
Na televisão

Na Internet
Por um amig@
Outra forma

Em cumprimento do artigo 13.º do RGPD informamos que os seus dados irão ser recolhidos pela BLUE OCEAN ESPANHA, com domicílio fiscal em Calle Miguel Yuste 6, 2ª, 28037
Madrid, Espanha. Poderá entrar em contacto connosco através de lego-cromos@blue-ocean-portugal.pt.
O utilizador que estabeleça contacto connosco por qualquer uma das vias mencionadas, fica informado que os seus contactos serão utilizados pela BLUE OCEAN ESPANHA como
responsável pelo tratamento dos mesmos, para resolver a sua consulta ou atender ao seu pedido. A base legal do tratamento é o interesse legítimo da BLUE OCEAN ESPANHA em
atender as consultas ou pedidos realizados pelos utilizadores.
Os dados pessoais por si proporcionados não serão cedidos a terceiros, exceto nos casos em que exista obrigação legal para o efeito, por motivos de interesse público ou em
casos de subcontratação para prestação de serviços associados ao da BLUE OCEAN ESPANHA (como é o caso da BLUE OCEAN PORTUGAL) e serão conservados durante o
tempo necessário para atender ao seu pedido. Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento ou portabilidade por escrito para
lopd@blue-ocean-spain.es, os quais serão atendidos num prazo máximo de 30 dias.
Tem o direito de apresentar uma reclamação junto da Agencia Española de Protección de Datos ou da Comissão Nacional de Proteção de Dados portuguesa através das suas
páginas web www.aepd.es e www.cnpd.pt, respetivamente, quando considere que os seus dados não foram devidamente tratados. A BLUE OCEAN ESPANHA designou um
encarregado de proteção de dados que pode contactar através de dpo@blue-ocean-spain.es. Para mais informações, consulte o Aviso Legal em www.blu-ocean-spain.es.
Em qualquer caso, a BLUE OCEAN ESPANHA utilizará os seus dados pessoais para envio de informação, via correio eletrónico e/ou outros canais digitais sobre promoções
promovidas nas suas revistas. Em cada comunicação que receba será informado como proceder ao cancelamento das mesmas. Se não pretende que os seus dados sejam
utilizados, marque x no quadrado.

