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CAMPANHA – GARMIN – MUNDO 1|2|3 

 

Utilize as soluções de pagamentos digitais do Santander e pode ganhar um relógio 
GARMIN vívoactive 4S negro, entre 01/10/2020 e 31/12/2020. 

Temos 5 relógios GARMIN por mês para oferecer aos clientes Mundo 1|2|3 que mais 
utilizarem a Wallet Santander, em QR Code ou Contactless,  nas compras do seu dia-a-dia. 

Esta campanha não é válida para colaboradores do Banco. 

  

1. Entidade Promotora 

A Campanha aqui descrita é promovida pelo Banco Santander Totta, S.A. - Capital Social: 1 

256.723.284 € - C.R.C. Lisboa sob o nº 500 844 321 de pessoa coletiva - Sede Social: Rua do 

Ouro 88 - 1100-063 LISBOA. 

 

2. Clientes Elegíveis 

2.1. A Campanha GARMIN – MUNDO 1|2|3 destina-se a Clientes do Mundo 1|2|3 , ou seja que 

reúnam as condições de acesso ao Mundo 123,  nomeadamente que (i) sejam 1ºos titulares de 

uma conta à ordem em estado aberto e com o sufixo “123),  (II) detenham 1 (um) cartão de 

crédito “Mundo 123” ou 1 (um) Cartão Light ativo associado à conta à ordem, (III) sejam 

tomadores de 1 (um) seguro de proteção distribuído pelo Banco Santander Totta e não conexo 

a nenhum outro contrato do Banco (excluindo o Plano Proteção Ordenado, Plano de Proteção 

Emprego e o Seguro Proteção Serviços Domésticos) e (IV) sejam maiores de 18 anos. 

2.2. Que utilizem a Wallet Santander, em QR Code ou Contactless,  nas compras do seu dia-

a-dia; 

2.3. Estão excluídas, todas as transações relativas a pagamentos ao Estado, as relacionadas 
com jogos de fortuna e azar (transações realizadas em estabelecimentos comerciais de 
apostas, designadamente jogos, lotarias, casinos, fichas de jogo), operações de compra e 
venda de moeda estrangeira e aquelas cuja natureza seja a de transferência de fundos 
(incluindo através de vales postais ou carregamento de cartões recarregáveis emitidos por 
outras instituições financeiras) ou que consistam na subscrição de produtos financeiros ou 
instrumentos de dívida pública. Não será também considerado qualquer pagamento 
efetuado por Entidade e Referência (“Pagamento de Serviços / Compras"). 
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3. Duração e Objeto da Campanha 

3.1. A oferta válida para os primeiros 5 clientes que nos períodos entre 1 e 31 de outubro, 1 
e 30 de novembro e de 1 a 31 de dezembro de 2020 cumpram as seguintes condições 
cumulativas:  

(i) Ser Cliente Mundo 123 nos períodos indicados na Campanha 
(ii) Efetuar um mínimo de 30 transações por mês, Outubro, Novembro e Dezembro; 
(iii) Efetuar um valor mínimo de 500€ em compras em cada um dos meses. 
(iv) Excluindo todas as transações relacionadas com jogos de fortuna e azar, e 

pagamentos efetuados por Entidade e Referência (vulgo “Pagamento de Serviços 
/ Compras”). 

(v) O primeiro factor de desempate é o número de transações 
(vi) O segundo factor de desempate é o montante de compras 

 
3.2. Os vencedores dos meses anteriores ficam excluídos para os meses seguintes. 

3.3. As transações e valor em compras inferior ao mínimo previsto, realizados no período 
anterior referido nesta campanha, não são cumuláveis com os realizados no período mensal 
seguinte para efeitos de atribuição do Relógio Garmin. 

 

4. Atribuição de Prémios  

4.1. Os primeiros 5 clientes, após contactados para receção do relógio, têm até ao final 
do mês subsequente para levantar o mesmo no balcão gestor. 
4.2. Após esgotado o limite de entrega de relógios em cada mês será este facto divulgado 
no site público do Banco. 
4.3. O relógio apresentado poderá ser substituído por outro equivalente. A qualidade do 
produto é da exclusiva responsabilidade do fornecedor.  
4.4. Em caso de necessidade contactar o fornecedor Garmin, através do seguinte email: 
info.spain@garmin.com. 

 

5. Informação sobre o tratamento de dados pessoais 

5.1. A Entidade responsável pelo tratamento é o Banco Santander Totta, S.A. 

5.2. Os dados pessoais dos Clientes que reúnam as condições referidas nos pontos 2 e 3, 
supra, serão tratados pelo Banco unicamente para a gestão da presente Campanha. A 
base legal é o interesse legítimo do Banco em atribuir um benefício aos Clientes que 
utilizem o serviço “Wallet” bem como o cumprimento das obrigações previstas nas 
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presentes Condições com vista à atribuição dos prémios. Os dados pessoais não serão 
usados para outras finalidades. 

5.3. Caso consintam, o nome e imagem dos Clientes vencedores será divulgado pelo Banco. 

5.4. O prazo de conservação dos dados pessoais recolhidos e tratados para as finalidades 
acima referidas respeitará apenas ao período de tempo estritamente necessário ao 
cumprimento pelo Banco das suas obrigações enquanto responsável pelo tratamento, 
no prazo de 5 anos ou por um prazo mais alargado, se tal for exigido por lei ou 
regulamento ou se a conservação for necessária para acautelamento de exercício de 
direitos, designadamente em sede de eventuais processos judiciais. 

5.5. O Banco informa ainda de que: 

a) O titular dos dados pessoais tem o direito de acesso aos dados que lhe digam 
respeito, à sua retificação bem como a solicitar a sua portabilidade e, nos casos em 
que a lei lhe permite, o direito de se opor ao tratamento, à limitação do tratamento e 
ao seu apagamento; 

b) O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamações 
relacionadas com o incumprimento pelo Banco das disposições relativas à proteção 
e tratamento de dados pessoais junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

c) O Banco obriga-se a respeitar e proteger a confidencialidade de todas as informações 
relativas ao titular dos dados pessoais, nos termos legalmente estabelecidos, assim 
como a cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de 
privacidade e de proteção de dados pessoais; 

d) Qualquer questão relacionada com esta matéria, poderá ser dirigida por escrito para 
(i) o endereço de correio eletrónico do Encarregado de Proteção de Dados: 
privacidade@santander.pt, ou para (ii) a seguinte morada: Rua da Mesquita, 6 - 
Centro Totta, Edifício B, 3C, 1070-238 Lisboa. 
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