
 

 

 

FICHA DE ADESÃO AO CARTÃO MSG 

Nº Cliente   Nº Cartão MSG  

 

Nome  

 

Morada  

 

Código 
Postal 

  Localidade  

 

Contribuinte  

 

Telemóvel   E-mail  

 

Os dados pessoais acima recolhidos pela MATEUS DA SILVA GREGÓRIO, LDA, entidade responsável pelo 

tratamento, com o NIF – 500 383 502 serão tratados informaticamente no âmbito do Programa de Fidelização 

do Cartão MSG. Destinam-se à emissão do respetivo Cartão MSG, ao tratamento estatístico das compras e ao 

envio de informação promocional pela MATEUS DA SILVA GREGÓRIO, LDA, assim como ao cumprimento de 

obrigações legais. O titular dos dados pessoais, desde que devidamente identificado, tem direito de acesso, 

retificação ou anulação dos seus dados. Sempre que ocorram alterações aos dados pessoais acima recolhidos, 

o titular dos dados pessoais pode solicitar a sua atualização para os contatos mencionados nas Condições 

Gerais para o efeito. 

                         SIM                 NÃO 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para emissão do Cartão MSG                                         

 

Desejo receber informação promocional da MATEUS DA SILVA GREGÓRIO, LDA                                        

                                   

Autorizo tratamento estatístico das minhas compras pela MATEUS DA SILVA GREGÓRIO, LDA                                                                     

 

Foram-me explicadas de forma clara e explícita pela MATEUS DA SILVA GREGÓRIO, LDA, as Condições Gerais 

de utilização do Cartão MSG, bem como o Programa de Fidelização e os meus Direitos enquanto Titular dos 

Dados Pessoais. 

 

Data:                                          Assinatura do titular dos dados: 

 

___ / ___ / ______                ____________________________________________________ 

 

http://www.msg.pt/


 

Condições Gerais 
 

1. O Cartão MSG é propriedade da MATEUS DA SILVA GREGÓRIO, LDA., doravante designada por MSG, sendo 

o titular do mesmo o Cliente que aceita estas Condições Gerais. 

2. O Cartão MSG é válido nas lojas da MSG e no serviço de entrega de garrafas de gás, porta a porta/domicílio.  

3. A MSG reserva-se o direito de decidir sobre quais os descontos associados ao Programa de Fidelização e a 

estabelecer as suas regras de funcionamento.  

4. A MSG reserva-se, ainda, o direito de cancelar, alterar ou substituir o Programa de Fidelização, devendo 

para o efeito comunicar antecipadamente aos seus Clientes. 

5. Os descontos ganhos são acumulados no cartão, sempre que este é apresentado na caixa de pagamento 

das lojas aderentes ao programa ou ao funcionário que efetua a entrega ao domicílio. 

6. O rebate do saldo do Cartão MSG pode ser efetuado total ou parcialmente no pagamento das compras 

em qualquer loja do programa ou ao funcionário que efetua a entrega ao domicílio, como meio de 

pagamento e em valor de compras igual ou superior ao valor de descontos usado. 

7. O saldo do Cartão MSG nunca será convertido em dinheiro. 

8. Os descontos são válidos a partir do dia seguinte à sua emissão por um prazo de 12 meses renovável em 

cada compra, salvo indicação expressa da MSG. 

9. No caso de haver devolução ou troca de compras que tenham originado descontos, a MSG fará o estorno 

do valor do desconto no saldo do cartão. Caso a troca ou devolução se refira a artigos adquiridos, total ou 

parcialmente, com os descontos acumulados no cartão, o reembolso do preço correspondente ao valor 

das compras será sempre efetuado no saldo do cartão e nunca em dinheiro. 

10. Na adesão são oferecidos: um (1) cartão e os pontos correspondentes ao produto adquirido utilizáveis na 

compra seguinte. 

11. A MSG viabiliza a recuperação dos descontos de uma compra sem cartão até 15 dias após a data da 

transação, com a apresentação do respetivo talão de compra e cartão, desde que a MSG verifique que não 

existe uma recuperação abusiva ou fraudulenta. 

12. O uso ou extravio do cartão é da responsabilidade do titular e/ou portador pelo que a MSG não se 

responsabiliza em caso de perda ou roubo do mesmo. 

13. A MSG reserva-se ao direito de anular os cartões, assim como os respetivos saldos sempre que seja 

detetada fraude, utilização indevida ou uso comercial. 

14. A adesão às vantagens e benefícios do Programa de Fidelização implica que a MSG, proceda ao tratamento 

dos seus dados pessoais, (tais como, nome, morada, telefone, e-mail, nº de contribuinte). A MSG, garante 

a confidencialidade dos seus dados pessoais.  

15. O tratamento dos seus dados pessoais será realizado para as seguintes finalidades: informação relativa à 

gestão e melhoria do Programa de Fidelização, comunicação de ofertas e campanhas, envio newsletters, 

tratamento estatístico e a prestação de serviços relacionados com as compras efetuadas com utilização 

do Cartão MSG (tais como entregas ao domicílio, reparações, reservas, serviço de apoio ao cliente, 

faturação). 

16. Nos termos previstos na legislação aplicável, o cliente pode exercer os seus direitos de acesso, de 

retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição ao tratamento dos 

seus dados pessoais, devendo para o efeito solicitá-lo através de e-mail ou correio registado para os 

contatos abaixo. 

17. O tratamento dos dados pessoais do cliente é necessário para a execução das presentes Condições Gerais 

e do Programa de Fidelização. Caso pretenda que a MSG deixe de tratar os seus dados pessoais, deverá 

informar expressamente a MSG desse facto. A denúncia das presentes Condições Gerais implica que o 

cliente deixe de poder utilizar o Cartão MSG e as vantagens decorrentes do Programa de Fidelização. 

 

Contatos: 

MATEUS DA SILVA GREGÓRIO, LDA                                        

Rua de Angola, Lote 13, Loja C             

8500-605 Portimão     E-mail: geral@msg.pt        Tel:282 422 126/7        Linha Azul  808 102 122 

 
Para mais informações sobre os termos de tratamento dos dados pessoais e os direitos que assistem aos seus titulares, favor consultar 

a nossa Política de Privacidade em www.msg.pt 

 

 

mailto:geral@msg.pt
http://www.msg.pt/

