
REGULAMENTO DE ADESÃO À PLATAFORMA DE PRESENTES DECO PROTESTE 

 

1. ARTIGO 1 - Organização 

YOUKADO (doravante referido como "Fornecedor de Serviços"), uma sociedade 

anónima simplificada com sede em 4 bis, avenue de La Marne em WASQUEHAL 

(59290), França, registada no Registo Comercial de Lille Metropole com o 

número 513 700 898 00028, organiza em nome da DECO PROTESTE, Editores, 

Lda., com o NIPC 502611529 e sede na Av. Eng. Arantes e Oliveira, nº 13 - 

1ºB, Lisboa, um programa que permite os consumidores de descobrir as suas 

publicações por meio de uma oferta de descoberta que lhes permite se 

beneficiar de uma assinatura e de uma dotação adicional na forma de pontos-

presente. 

Esses pontos podem ser acumulados e trocados por presentes disponíveis na 

plataforma web www.meupresente.pt dedicada à qual o "Beneficiário" terá 

acesso por meio de seu próprio login / senha. 

2. ARTIGO 2 - Associação 

A área para presentes é estritamente reservada a pessoas singulares ou 

coletivas que subscreveram as revistas oferecidas pela DECO PROTESTE. Além 

disso, o "Beneficiário" deve ter todos os seus pagamentos regularizados. 

3. ARTIGO 3 - PONTOS 

Os pontos serão creditados na conta do Beneficiário após a validação pela 

DECO PROTESTE após o recebimento do pagamento da assinatura pelo 

Beneficiário. 

Para cada assinatura adquirida, o Beneficiário receberá 80 pontos. 

4. ARTIGO 4 - Uso de pontos 

O Beneficiário que assinou uma assinatura de descoberta e fez seu primeiro 

pagamento receberá pontos que estarão disponíveis em sua área de presentes, 

podendo convertê-los de acordo com os diferentes níveis de presentes 

oferecidos. 

6. ARTIGO 5 - Entrega de presentes 

Os Presentes são entregues pela por uma transportadora na morada indicada 

pelo Beneficiário (rastreada ou não).  

O atraso geralmente observado para a entrega dos Presentes é de quarenta e 

oito horas úteis a partir da data de validação do Presente, mas pode ser 

estendido para 15 dias úteis. 

No entanto, este é apenas um prazo indicativo, sendo especificado que o prazo 

de entrega não pode ser inferior ao indicado na ficha técnica do produto no 

momento da seleção, se isso for expressamente indicado. 

No momento da entrega, o Beneficiário é o único responsável pela conservação 

do Presente. A perda, roubo e / ou degradação do presente após a entrega não 

pode, portanto, dar origem a qualquer reembolso ou compensação de nossa 

http://www.meupresente.pt/


empresa. 

A entrega ao "Beneficiário" está incluída no preço de venda do produto. Se os 

presentes tiverem que ser reenviados por motivos atribuíveis ao "Beneficiário" 

(endereço impreciso ou incompleto, etc.), o Provedor de Serviços se reserva ao 

direito de solicitar que o Usuário participe totalmente dos custos para devolver 

o produto. 

7. ARTIGO 6 - Proteção de dados 

A YOUKADO compromete-se, na qualidade de subcontratada, a tomar todas as 

medidas e aplicar os procedimentos técnicos e organizacionais adequados para 

garantir a proteção, confidencialidade, integridade e segurança dos dados que 

seriam transmitidos pelo "Beneficiário", de modo que garantir a proteção dos 

direitos das pessoas envolvidas, em conformidade com as disposições legais e 

aplicáveis no território da União Europeia nº 2016/679, aplicáveis a partir de 25 

de maio de 2018. Cada participante tem o direito de modificação, retificação e 

exclusão de dados pessoais a seu respeito, que ele pode exercer escrevendo 

para:  

YOUKADO SAS 

4B, avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL, França 

 

Ou através do e-mail contacto@meupresente.pt 

 

Em particular, a YOUKADO compromete-se a: 

• não usar, atribuir ou disponibilizar a terceiros, por qualquer motivo, os dados 

pessoais em nome do Beneficiário nos termos do Contrato. 

• informar imediatamente o beneficiário quando uma instrução dada pelo 

beneficiário violar, de acordo com ele, as prescrições legais ou que um 

tratamento específico corre o risco de danificar os dados confiados. 

• não usar os dados que lhe são transmitidos para o processamento de seus 

próprios objetivos ou para terceiros, e não mantê-los por mais tempo que o 

tempo definido pelo Beneficiário.  

• retornar ao beneficiário ou excluir os dados pessoais confiados quando não 

forem mais úteis para cumprir a finalidade do tratamento para o qual foi 

solicitado (eventos que desencadeiam a remoção a ser especificada com o 

provedor) e, o mais tardar, no final do contrato. 

• realizar backup, hospedagem e processamento de dados em um país, 

garantindo um nível adequado de proteção de dados, na acepção da Lei de 

Proteção de Dados e da Comissão Europeia. 

• informar imediatamente o “Beneficiário” no caso de verificações pela 

administração competente responsável pelo monitoramento da proteção de 

dados (na França: Comissão Nacional de Proteção de Dados), no caso de 

distúrbios graves no funcionamento interno, no caso de violações proteção de 

dados ao processar dados de beneficiários. 



• transmitir ao "Beneficiário" qualquer exercício dos direitos de acesso, 

oposição ou retificação por uma pessoa interessada no processamento 

realizado. 

8. ARTIGO 8 - Litígios e reclamações 

Qualquer disputa entre as partes relacionada à interpretação e / ou execução 

delas será resolvida amigavelmente por acordo mútuo das partes. 

Na ausência de um acordo amigável, apenas os tribunais do local de entrega 

serão competentes para resolver a disputa. 


