Termos e Política de Privacidade
do Cartão Brioneiro
1.

O Cartão Brioneiro serve apenas e só como identificador do cliente, conferindo-lhe o direito de usufruir
de todas as vantagens do programa de fidelização Brio

2.

O Cartão Brioneiro é aceite em todos os supermercados biológicos Brio e em qualquer outra
loja/insígnia a que o Brio alargue este direito de utilização

3.

As vantagens do Cartão Brioneiro incluem:
a. Acumular 1 ponto por cada 1€ gasto
b. Acumular 30 pontos extra, ao atingir 30€ em compras
c. Usufruir de promoções exclusivas para Brioneiros
d. Usufruir de um desconto de 10% na semana do seu aniversário

4. O Brio reserva o direito de decidir sobre quais as campanhas associadas ao programa de fidelização e
estabelecer as suas regras de funcionamento
5. O Brio reserva também o direito de cancelar, alterar ou substituir o programa, devendo comunicar aos
seus clientes com a devida antecedência
6. Os descontos são acumulados na conta do cliente, mediante a apresentação do cartão Brioneiro
7. O rebate do saldo do cartão pode ser efetuado total ou parcialmente no pagamento de compras em

qualquer loja do programa, como meio de pagamento e em valor igual ou superior ao valor do desconto
usado

8. O saldo do cartão Brioneiro nunca poderá ser convertido em dinheiro
9. Os descontos acumulados serão válidos a partir do dia seguinte à sua emissão e válidos por 3 meses,
renovável a cada compra

10.

O Brio viabiliza a recuperação de descontos de uma compra sem cartão, até 15 dias após a data da
transação e mediante a apresentação do respetivo talão e desde que não seja detetada uma recuperação
abusiva e fraudulenta.

11.

O uso ou extravio do cartão são da responsabilidade do titular, pelo que o Brio não se responsabiliza em
caso de perda ou roubo do mesmo

12.
13.

O Brio reserva o direito de anular cartões e saldos em que se detecte utilização fraudulenta

O Brio poderá vir a tratar os dados das compras efetuadas com o cartão, para garantir um bom
funcionamento do programa de fidelização

14.

O Brio poderá enviar para casa dos clientes, informação relativa ao programa de fidelização, ofertas e
vantagens relacionadas com a mesmo

15.

O Brio garante a total confidencialidade dos dados pessoais de cada cliente. Todos os dados serão
tratados informaticamente, em conformidade com o disposto na Lei de Proteção de Dados Pessoais
(Lei67/98 de 26 de Outubro) e o mesmo tratamento destina-se exclusivamente à gestão promocional do
cartão Brioneiro, factoração, reparações, reservas e entregas ao domicílio. A qualquer momento, o titular do
cartão Brioneiro pode exercer direito de acesso, retificação, cancelamento e oposição à comunicação dos
seus dados. O Cliente pode exercer este direito, comunicando para Av. do Forte, nº 10 2790-018
CARNAXIDE

