
BASES LEGAIS "CAMPANHA DE FIDELIDADE DE 5 DIAS

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA

BITCOINFORME, S.L. (adiante Bit2Me), com sede social na Calle Germán Bernacer, 69,
03203, Elche, Alicante, ESPANHA e com número de identificação fiscal B-54835301,
inscrita no Registo Comercial de Alicante, volume 3828, fólio 110, entrada 1 com página
A-143230, organizou a campanha denominada "Campanha de Fidelidade de 5 dias", que
será realizada de acordo com as disposições destes termos e condições.

2.- OBJECTIVO

O objectivo da "campanha Fidelidade de 5 dias" é promover os serviços representados pelo
símbolo B2M TOKEN ou moeda criptográfica, atribuindo um Airdrop de 3,808 TON, cujo
valor de mercado é de aproximadamente 5. 000$ aproximadamente (calculado em
26/05/2022, verificar o seu preço para conhecer o valor actual) para a comunidade de
utilizadores que adquirem um mínimo de 300 B2M durante os 5 dias da campanha e
transferi-los para o serviço Bit2Me Earn (mantendo o B2M em Earn pelo menos até ao
último dia da campanha).

Para mais informações sobre o que é um lançamento aéreo, por favor visite o nosso
website: https://academy.bit2me.com/que-es-un-airdrop-criptomonedas/

3.- PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO

O período de participação será de segunda-feira 30 de Maio de 2022 até sexta-feira 3 de
Junho de 2022, ambos incluídos, através do website Bit2Me https://bit2me.com/.

4.- REGRAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A campanha está aberta a todas as pessoas singulares com idade legal, residentes em
qualquer país apoiado pela plataforma Bit2Me, que pode ser encontrada no seguinte link:
https://bit2me.com/en-el-mundo, e que satisfaçam os seguintes requisitos:

1. ter uma conta registada e verificada no sítio https://bit2me.com/. Recordamos
que a verificação pode por vezes demorar vários dias e está sujeita ao
cumprimento dos regulamentos legais em vigor.

2. O participante deve adquirir o montante mínimo de 300 B2M por dia na
carteira da sua conta registada e verificada em https://bit2me.com/ durante o
período de participação na campanha (5 dias).

3. transferir o montante mínimo de 300 B2M por dia adquirido para o serviço
Bit2Me Earn (https://bit2me.com/es/suite/earn) durante o período de participação
na campanha (5 dias).
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Não é permitido participar com B2M adquiridos antes do início da campanha ou tirar B2M
que já estão em Bit2Me Ganhe antes do início da campanha e transfira-os de volta para
participar na campanha.

Bit2Me empregados e perfis que tenham manipulado intencionalmente a sua participação
não são elegíveis para participar.

No final da campanha, os participantes devem manter os B2Ms adquiridos durante o
período de participação armazenados no serviço Bit2Me Earn. O participante pode alterar a
sua participação durante o período activo da campanha, desde que no momento da
cessação tenha pelo menos 300 B2M em Bit2Me Earn que tenham sido adquiridos durante
o período de participação na campanha.

Bit2Me reserva-se o direito de fazer alterações à campanha durante o seu desenvolvimento,
se houver razões que impeçam a sua conclusão com sucesso ou a fim de melhorar o seu
progresso.

5.- DINÂMICA E CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO

O prémio desta campanha consiste num Airdrop de 3.808 TON cujo valor de mercado é de
aproximadamente 5.000$ (calculado em 26/05/2022, verifique o seu preço para saber o
valor actual) que será distribuído entre todos os utilizadores que adquirirem e transferirem
para Bit2me Ganhem pelo menos 300 B2M diariamente durante os 5 dias do período de
participação.

Neste sentido, Bit2Me atribuirá o montante de 753 TON por dia, cujo valor de mercado é
aproximadamente $1,000 (calculado em 26/05/2022, verifique a sua cotação para o valor
actual), que será dividido entre todos os participantes que satisfaçam os requisitos diários
descritos na cláusula anterior.

Os TON atribuídos diariamente a cada participante serão enviados para a carteira da sua
conta registada e verificada em https://bit2me.com/. A distribuição dos TON atribuídos terá
lugar durante os 3 dias úteis seguintes à data de fim da campanha (4 de Junho de 2022).

A quantidade de TON atribuídos será a que o participante acumulou durante os dias em que
participou na campanha, não sendo necessária a participação durante os 5 dias em que a
campanha permanece activa. Portanto, se o participante tiver participado durante 3 dias dos
5 dias em que a campanha está activa, receberá, na data final da campanha, o montante de
TON correspondente aos 3 dias de participação.

6.- OBRIGAÇÕES FISCAIS

Em conformidade com as disposições do regulamento que regulam os prémios obtidos cujo
valor exceda 300 euros, são sujeitos a um pagamento por conta ou retenção por parte da
pessoa que entrega o prémio.

No caso de vencedores de prémios cujo domicílio fiscal se encontre em Espanha, o
montante do pagamento por conta ou retenção para prémios pagos em espécie, neste caso,
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para o montante de TON obtido como prémio, cujo valor equivalente em euros seja superior
a 300 euros, será calculado aplicando 19% ao resultado do aumento do valor da aquisição
ou do custo para o pagador em 20%.

Por outro lado, não será aplicada qualquer retenção na fonte aos vencedores que recebam
TON com um valor equivalente em euros a 300 euros ou inferior a 300 euros.

No caso dos vencedores cujo domicílio fiscal se encontre noutro dos países apoiados pela
plataforma Bit2Me (https://bit2me.com/en-el-mundo), a Bit2me fará um depósito por conta
do montante do prémio se o Acordo de Dupla Tributação entre a Espanha e o país de
domicílio fiscal do vencedor assim o previr.

Os vencedores serão responsáveis pelas suas obrigações fiscais, e a Bit2Me será isenta de
qualquer responsabilidade a este respeito. Bit2Me não é responsável por qualquer
incumprimento por parte dos vencedores que possa ocorrer devido à falta de comunicação,
informação ou remissão do imposto correcto para a autoridade fiscal correspondente.

7.- PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 (adiante, RGPD), da Lei Orgânica 3/2018 de
5 de Dezembro sobre a Protecção de Dados Pessoais e Garantia dos Direitos Digitais
(adiante, LOPDGDD) e de qualquer outra regulamentação aplicável à protecção de dados,
informamos os participantes que os seus dados pessoais serão incorporados numa Base de
Dados de propriedade e responsabilidade comuns das empresas do Grupo Bit2Me, cuja
finalidade e base jurídica é a gestão e participação na campanha, bem como a manutenção
de relações comerciais por meios electrónicos com base no legítimo interesse comercial
das empresas do Grupo Bit2Me (pode consultar a lista de empresas na www. bit2me.com).

Os participantes nos sorteios têm o direito de exercer os seus direitos de acesso,
rectificação, eliminação, limitação, oposição e portabilidade dos seus dados, enviando uma
mensagem de correio electrónico para o endereço rgpd@bit2me.com. Uma vez concluída a
finalidade do tratamento ou solicitada a eliminação dos seus dados, os dados serão
bloqueados à disposição da Administração, dos Juízes e dos Tribunais, durante os períodos
de prescrição das acções judiciais que correspondem ao tratamento efectuado em defesa
dos nossos interesses.

Do mesmo modo, os participantes na campanha são informados de que têm o direito de
retirar o seu consentimento para fins comerciais para o tratamento de dados pelo Grupo
Bit2Me, e que têm o direito de apresentar queixa à Agência Espanhola de Protecção de
Dados https://www.aepd.es/es.

8.- SANÇÕES EM CASO DE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA

Bit2Me reserva-se o direito de encurtar, prolongar, modificar ou cancelar a "campanha
Fidelidade de 5 dias" se o considerar apropriado ou se ocorrerem circunstâncias especiais
que impeçam a sua realização ou circunstâncias excepcionais que impeçam a sua
realização.
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Bit2Me não é responsável se algum utilizador/cliente não passar o processo para ter uma
conta Bit2Me verificada, ou se, devido a uma possível elevada procura para a conclusão do
processo de verificação da conta Bit2Me não puder ser concluída antes de 3 de Junho de
2022.

Bit2Me reserva-se o direito de tomar medidas legais contra qualquer pessoa que realize
qualquer acto que possa ser considerado como manipulação ou falsificação da campanha.

9.- ACEITAÇÃO DESTAS BASES LEGAIS

A participação na campanha implica a aceitação destes termos e condições. Qualquer
manifestação de não aceitação total ou parcial dos presentes termos e condições legais
implicará a exclusão do participante e, como consequência, a Bit2Me será libertada do
cumprimento da obrigação contraída com este participante.

O investimento em criptoassetes não está regulamentado, pode não ser adequado para
pequenos investidores e o montante total investido pode ser perdido. É importante ler e
compreender os riscos deste investimento que são explicados em pormenor em
www.bit2me.com/legal/publicidad.
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