
 
 
 

REGULAMENTO  
 

 
ÂMBITO E PERIÓDO 
A presente ação promocional é levada a cabo pela ChargeGuru Portugal, marca comercial da Luso 
Raiden, Unipessoal Lda, uma sociedade constituída ao abrigo das leis de Portugal, com sede na Rua 
dos Sapateiros, nº 39 3º direito, 1100-576 Lisboa, Portugal. 
 
A ação vai ter lugar no evento ENVE (Encontro Nacional de Veículos Elétricos) nos dias 4 e 5 de junho 
no Largo José Afonso, em Setúbal, Portugal. Na semana de 6 de junho o vencedor de um ponto de 
carregamento Veltium Zero será comunicado. 
 
 
 
COMO PARTICIPAR 
1. A participação na promoção é gratuita e não implica qualquer custo adicional aos seus participantes. 
2. Para participar na promoção, os usuários deverão seguir o regulamento da promoção especificada 
nestas regras. 
3. Colaboradores da ChargeGuru ou familiares de colaboradores não estão autorizados a participar. 
4. Esta promoção destina-se a maiores de idade e residentes em Portugal Continental ou Regiões 
Autónomas da Madeira e Açores. 
6. Os participantes deverão preencher um formulário com os seus dados de contato e explicar numa 
frase porque merece ganhar um ponto de carregamento. A resposta mais divertida será a vencedora 
de um ponto de carregamento Veltium Lite Zero.   
 
 
PRÉMIOS 
O prémio desta ação promocional é um ponto de carregamento Veltium Lite Zero. Inclui o custo de 
transporte, mas não inclui a instalação do mesmo. 
 
O vencedor será contatado no prazo máximo de 2 semanas, para o contato telefónico ou email 
disponibilizado pelo vencedor. Os prémios são pessoais e intransmissíveis e não serão substituídos 
por outros ou trocados por dinheiro, pelo que a aceitação do prémio implica a concordância e a 
disponibilidade do vencedor em relação ao mesmo.  
 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
1. A Entidade Promotora adota as melhores práticas de segurança e de proteção dos dados pessoais 
em cumprimento do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, bem como da legislação nacional em vigor.  
2. ChargeGuru é entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais de todos os 
participantes.  
3. A recolha e tratamento dos dados pessoais pela ChargeGuru no âmbito da participação na 
promoção destina-se, exclusivamente, para efeitos de processamento, divulgação e apuramento do 
vencedor, assim como a comunicação posterior ao evento de informações e contatos para a instalação 
e soluções de pontos de carregamento para veículos elétricos em território nacional. O fundamento 
para a recolha e tratamento dos dados pessoais solicitados corresponde a um interesse legitimo da 
ChargeGuru na realização do passatempo.  
4. Os dados pessoais serão processados e armazenados informaticamente.  
5. A ChargeGuru assegura que o tratamento dos dados pessoais será realizado na medida necessária 
à prossecução das suas finalidades.  
6. A ChargeGuru assegura ao titular dos dados pessoais, a qualquer momento, o direito de acesso aos 
seus dados pessoais, bem como a respetiva retificação, eliminação, portabilidade, limitação e/ou 
oposição ao tratamento. O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar o apagamento dos seus 



 
dados, sem demora injustificada, e esta tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora 
injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos: a) Os dados pessoais 
deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; b) Retirou o 
seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é baseado no 
consentimento) e não existir outro fundamento para o referido tratamento; c) Opõe-se ao tratamento 
e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento. Para exercer qualquer 
dos referidos direitos o titular dos dados pessoais deve dirigir-se, por escrito, para a morada da sede 
da ChargeGuru ou através do seguinte correio eletrónico informacao@chargeguru.com .  
7. Os pedidos serão tratados com especial cuidado de forma que possa ser assegurada a eficácia dos 
direitos do titular dos dados pessoais. Poderá ser solicitada prova da sua identidade de modo a 
assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular.  
8. Adicionalmente, o titular dos dados pessoais poderá sempre apresentar uma reclamação/queixa à 
Comissão Nacional de Proteção de Dados, entidade nacional habilitada para o referido efeito.  
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. Todas as comunicações da promoção vão ter lugar na ENVE e através das plataformas web da 
ChargeGuru e Linkedin.   
2. O regulamento da iniciativa estará disponível na página da ChargeGuru em 
https://chargeguru.com/pt/2022/05/24/chargeguru-enve-2022/ 
3. Se, durante o período de vigência desta ação, ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou 
algum fato externo ao controle das empresas organizadoras que afete o bom funcionamento da ação, 
a Entidade Promotora reserva-se no direito de alterar, encurtar, atrasar, prolongar ou cancelar a 
iniciativa.  
4. A Entidade Promotora reserva-se no direito de prorrogar a data de termo da iniciativa.  
5. A participação nesta ação promocional pressupõe o conhecimento e aceitação integral de qualquer 
Participante dos presentes termos e condições, pelo que a Entidade Promotora reserva-se o direito de 
recusar a participação de qualquer Participante que não as cumpra.  
6. A Entidade Promotora não poderá ser responsabilizadas por qualquer incidente que ocorra após a 
atribuição do prémio ao participante vencedor.  
7. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras da ação, poderão resultar na 
total exclusão de qualquer Participante desta iniciativa. A Entidade Promotora reserva-se no direito de 
agir legalmente contra quaisquer prevaricadores, se o acharem necessário.  
8. Por razões tecnológicas alheias à vontade da ChargeGuru, decorrentes de causas de força maior, 
pode acontecer que o serviço esteja indisponível por pequenos períodos de tempo. Caso a inscrição 
ou outros meios de contato sejam interrompidos em virtude destas circunstâncias, a responsabilidade 
por danos ou perdas decorrentes da sua inscrição ou participação não poderá ser imputada por esses 
factos à ChargeGuru.  
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