
 

* Por favor, leia: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (neste mesmo documento).  

** PROMOÇÃO NÃO ACUMULÁVEL E APENAS VÁLIDA PARA OBJETIVAS DISTRIBUÍDAS PELA ROBISA (Rodolfo Biber, S.A) 

***Condição obrigatória: Rever os requisitos em: https://www.robisa.es/ofertas 

Distribuidor oficial Espanha Portugal:  
Rodolfo Biber S.A.   

C/ Salcedo nº 8 E-28034 Madrid 

 

FORMULÁRIO DE REEMBOLSO* 

PROMOÇÃO TAMRON CASHBACK 70-180mm F2.8 VERÃO 2020**  
 

Estimado cliente,  

Agradecemos-lhe por ter adquirido uma objetiva Tamron. 

Se efetuou a sua compra a partir de 10 de julho de 2020, cumprindo todos os requisitos indicados nas bases desta 
promoção***, preencha este formulário* para receber um reembolso (indicado abaixo) pela compra de uma das 
objetivas Tamron deste promoção. 

Promoção não acumulável apenas válida para objetivas distribuídas pela Robisa (Rodolfo Biber, S.A.) e adquiridas a 
partir de 10 de julho de 2020. Estão excluídas deste promoção as objetivas compradas na Amazon, Andorra e Canárias. 

*Promoção válida até 31 de agosto de 2020. 

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS: 

Por favor, complete as informações solicitadas e envie para:  tamron70180@robisa.es 

Sr.                      Sra.     

Nome: _______________________  Apelido: _________________________________________________  

Rua e nº: _________________________________________________________________________________  

Código postal: __________ Localidade:_____________________ Cidade:_______________________________  

Telefone: ______________________ Email: ______________________________________________________  

 

 

A Rodolfo Biber, S.A. informa que os dados pessoais que forneceu são colecionados e 

processados com o único objetivo de administrar o seu pedido de reembolso, para o 

qual o seu tratamento é inevitável. A base do tratamento é a execução do contrato entre 

a Rodolfo Biber, S.A e você como cliente. Estes dados pessoais serão apenas transferidos 

para prestadores de serviço terceirizados, que atuam como processadores de dados em 

nome da Rodolfo Biber, S.A e serão excluídos uma vez expirado o prazo durante o qual 

a Empresa pode exercer o seu direito de defesa em caso da Empresa reclamar ou seja 

reclamado a ela qualquer tipo de responsabilidade ligada à promoção do reembolso ou 

do produto. Em virtude do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Geral sobre a 

Proteção de Dados, informamos que pode exercer os seus direitos em relação à 

proteção dos seus dados pessoais, notificando-o por escrito e anexando uma cópia do 

seu CC a: Rodolfo Biber, S.A., rua Salcedo, 8, Local 10, 28034 Madrid, ou por email para 

RGPD@robisa.es e, em qualquer caso, apresentar uma reclamação à autoridade 

supervisora. 

mailto:RGPD@robisa.es


 

* Por favor, leia: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (neste mesmo documento).  
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DADOS DA OBJETIVA TAMRON QUE ACABA DE ADQUIRIR:   

 

 70-180mm F/2.8 Di III VXD ………………..…..200€  

 

Nº de serie da objetiva: __________________________  

Modelo da câmara: ________________________  

 

 Incluo cópia da fatura de compra***    Vi e aprovo os termos e condições***     

 

Indique os seus dados bancários***:  
Conta de Banco*:  

Nome da pessoa proprietária da conta: __________________________________________________________  

IBAN (PT + 21 dígitos):   PT   _________________________________________________________________ 

Data: ____________________________                    Assinatura: _________________________________________  

NÃO PERCA NADA! 

Se deseja receber informação relacionada com: 

• ações promocionais semelhantes 

• eventos relacionados 

• Informações sobre novos produtos e tecnologias 

 registe-se para receber a nossa Newsletter em: www.robisa.es  

 siga-nos nas redes:     Tamron Iberia &     Robisa  

 visite a secção “Ofertas” do nosso website www.robisa.es/ofertas/ 

                            Email:   info@robisa.es 

http://www.robisa.es/

