
REGRAS LEGAIS DO SORTEIO
“Sorteio do Kit Verão B2M”

Identificação da empresa organizadora
A empresa Bitcoinforme S.L. (doravante Bit2Me) com domicílio fiscal em C/ Germán

Bernacer, 69, 03203, Elche, Alicante, Espanha e com NIF: B-54835301, organizou o sorteio

denominado "Summer Kit Raffle", que ocorrerá de acordo com as disposições nas

presentes Bases.

Período de participação
O período de participação será de terça-feira, 12 de maio de 2022 a domingo, 22 de maio

de 2022, ambos inclusos, através do site Bit2Me https://bit2me.com/.

Regras e condições para participar
Todas as pessoas singulares, maiores de idade, residentes em qualquer país admitido na

plataforma Bit2Me que podem ser consultados no seguinte link:

https://bit2me.com/en-el-mundo, e que preencham os seguintes requisitos:

1. Ter uma conta registada e verificada no site https://bit2me.com/.

2. O participante deve adquirir o valor mínimo de 2.500 B2M na Wallet de sua

conta registada e verificada em https://bit2me.com/.

3. Transferir um mínimo de 2.500 B2M para o serviço Bit2Me Earn

(https://bit2me.com/es/suite/earn).

Não é permitida a participação com B2M adquiridos antes do início do sorteio, nem é
permitido retirar B2M que já estejam no Bit2Me Earn antes do sorteio e transferi-los
novamente para participar do sorteio.

Nem funcionários da Bit2Me nem perfis que tenham manipulado intencionalmente sua

participação podem participar.

Na data final do sorteio, os participantes devem manter os B2M adquiridos durante o tempo

de participação no sorteio armazenado no serviço Bit2Me Earn. O participante pode



modificar a sua participação durante o tempo em que o sorteio permanecer ativo, desde que

no momento da conclusão tenha um valor mínimo de 2.500 B2M em Bit2Me Earn que

tenham sido adquiridos durante o período de participação no sorteio.

A Bit2Me reserva-se o direito de fazer alterações na campanha durante o seu

desenvolvimento, caso haja alguma causa que impeça a sua realização com sucesso ou

para melhorar o seu progresso.

Seleção e comunicação dos vencedores
No dia 23 de maio de 2022, o sorteio será realizado através de uma plataforma de

vencedores aleatórios (https://www.random.org/lists/). Serão escolhidos 3 vencedores e

estabelecida uma lista de 3 suplentes.

O nome dos vencedores será comunicado no dia 23 de maio de 2022 através das redes

sociais Bit2me (Twitter, instagram, telegram), e também será comunicado para o email

fornecido pelos participantes.

A Bit2Me entrará em contato com os vencedores através de correio eletrónico. O meio de

contato será através de um e-mail para o endereço dos vencedores do sorteio. Se dentro de

7 dias corridos após o contato algum vencedor não responder ou entrar em contato, o

prémio irá para o suplente, que também terá 7 dias para responder. Uma vez que o prémio

tenha sido entregue ao suplente, o vencedor anterior perderá o direito de reivindicar o

prémio.

Os vencedores devem fornecer à Bit2Me os seguintes dados pessoais: nome, apelido, ID,

código postal e e-mail.

A Bit2Me está isenta de qualquer responsabilidade no caso de qualquer erro nos dados

fornecidos pelos vencedores/substitutos que impeçam a sua identificação.

Valor e natureza dos prémios oferecidos
Os vencedores do sorteio receberão os seguintes prémios:

· 1º prémio: iPhone 13, 256GB.

· 2º prémio: Viagem no valor de 500€.



· 3º prémio: 150€ em Amazon Gift Card.

As condições específicas para a entrega dos prémios serão comunicadas a cada vencedor

do sorteio.

Obrigações fiscais
De acordo com o disposto na normativa que regulamenta os prémios obtidos pela

participação em jogos, concursos, sorteios ou combinações aleatórias cujo valor exceda

300€, estão sujeitos a pagamento por conta ou retenção por parte de quem concede o

prémio.

O valor do pagamento por conta de prémios de valor superior a 300€ é calculado aplicando

19% ao resultado da majoração do valor de aquisição ou custo para o ordenante em 20%;

ou seja, ao valor do prémio indicado na cláusula anterior. A Bit2Me fará a retenção

correspondente e fará o referido pagamento por conta em relação aos vencedores do 1º e

2º prémios. Por outro lado, os vencedores do 3º prémio não estarão sujeitos a retenção na

fonte e os vencedores serão responsáveis   pelas suas obrigações fiscais, pelo que a Bit2Me

estará isenta de qualquer responsabilidade a este respeito.

A Bit2Me enviará um certificado a todos os vencedores mostrando o valor total do prémio

obtido e a retenção feita sem deduzir o valor do mesmo.

Proteção de dados pessoais
De acordo com o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 27 de abril de 2016 (doravante, RGPD), na Lei Orgânica 3/2018, de 5 de

dezembro, de Proteção de Dados Pessoais e garantia de direitos digitais (doravante,

LOPDGDD) e em quaisquer outras normas de proteção de dados aplicáveis, informamos

aos participantes do sorteio que OS seus dados pessoais serão incorporados a um Banco

de Dados de propriedade e detido pela Bit2Me, cuja finalidade e base legal é a gestão e

participação no sorteio, bem como a manutenção de relações comerciais por meios

eletrónicos com base no interesse comercial legítimo da Bit2Me.

Os participantes no sorteio reconheceram o exercício dos direitos de acesso, retificação,

eliminação, limitação, oposição e portabilidade dos seus dados que poderão ser exercidos

através do envio de um email para o endereço rgpd@bit2me.com. Uma vez concluída a

finalidade do tratamento ou solicitada a eliminação dos seus dados, os mesmos ficarão



bloqueados à disposição da Administração, Juízes e Tribunais, pelos prazos de prescrição

das correspondentes ações judiciais para os tratamentos produzidos em defesa dos nossos

interesses.

Da mesma forma, os participantes do sorteio são informados de que têm o direito de retirar

o seu consentimento para fins comerciais de processamento de dados pela Bit2Me e que

têm o direito de reclamar perante a Agência Espanhola de Proteção de Dados

https://www.aepd.es/es

Penalidades em caso de uso fraudulento
A Bit2Me considerará como fraude o uso de plataformas ou aplicativos independentes para

obter mais entradas no sorteio, bem como comportamentos que a Bit2Me considere

aparentemente abusivos e/ou maliciosos.

Se o referido uso indevido do aplicativo (com ou sem intenção de fraude) causar mau

funcionamento do mesmo, a Bit2Me será exonerada de qualquer responsabilidade,

podendo cancelar o sorteio.

A verificação de qualquer uma dessas práticas implicará a desclassificação automática e a

proibição de participação no sorteio dos participantes, bem como a perda do prémio caso

tenha sido concedido em seu caso.

A Bit2Me reserva-se o direito de tomar medidas legais contra aqueles que realizarem

qualquer tipo de ato que possa ser considerado como manipulação ou falsificação do

sorteio.

A Bit2Me estará isenta de qualquer responsabilidade por danos que possam ser devidos à

indisponibilidade temporária ou continuidade do funcionamento do aplicativo através do qual

participa do sorteio, à fraude da utilidade que os usuários possam ter atribuído ao mesmo e

acesso às diferentes páginas e envio de respostas de participação através da Internet.

Este sorteio não está vinculado a nenhuma
plataforma ou rede social
Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Telegram ou qualquer outra rede social ou

plataforma diferente da Bit2Me não patrocinam, endossam ou administram este sorteio de

forma alguma, nem estão associados a ele. O participante está a fornecer as suas

informações e dados apenas para a Bit2Me.



Aceitação das Bases Jurídicas
A participação no sorteio implica a aceitação destas bases legais. Qualquer manifestação

de não aceitação total ou parcial destes termos e condições legais implicará na exclusão do

participante e, como consequência, a Bit2Me ficará isenta do cumprimento da obrigação

contratada com este participante.

Investir em ativos criptográficos não é regulamentado, pode não ser adequado para
investidores de retalho e todo o valor investido pode ser perdido. É importante ler e
compreender os riscos deste investimento que são explicados detalhadamente em
www.bit2me.com/legal/publicidad.

© Bit2Me 2022

Todos os direitos reservados.
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