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BENEFEET "BIRTHDAY PROMOTION" 2019 

Full Terms and Conditions 

 

GEOX SpA, with registered office in via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (province of Treviso), 

Italy. Tax Code and VAT No. 03348440268, is organising the present promotional initiative called "Birthday 

Promotion" (hereinafter "Promotion"), valid from 1 January to 31 December 2019. 

Any person entering the promotion is deemed to have unconditionally accepted these "Terms and Conditions", which 

will be available in all the participating Geox Shops and on geox.com, in the "benefeet" section. 

 

1. Beneficiaries 

The beneficiaries of the Promotion are final consumers aged 18 or over that are already registered in the benefeet 

programme and all those who will subscribe during the Validity Period. 

All employees and collaborators of the Promoter as well as anyone who is professional involved in this campaign 

(such as, by way of example, Geox Retail employees and collaborators) is not entitled to enter. 

 

2. Geographic coverage 

The initiative is valid in Portugal and more specifically in all participating Geox Shops in Portugal (complete list on 

geox.com, “benefeet” section) and on geox.com, for purchases with shipping to Portugal. 

The Promotion does not apply to Geox discount outlets. 

 

3. Validity period 

The Promotion is valid from 1 January 2019 to 31 December 2019 

 

4. Details of the promotion 

On the birthday of a benefeet member, Geox grants a 15% discount on the sales receipt total, for a purchase of any 

product, without any minimum spending threshold, made by the benefeet member. 

In order to be eligible for the discount, the benefeet member must have indicated a valid and true date of birth in 

their profile. 

It should be noted that any incorrect or improper indication of the date of birth in the benefeet profile will make it 

impossible for the consumer to take advantage of this promotion. 

You can check that you have entered your correct date of birth in any Geox Shop and / or by accessing your profile 

on the benefeet personal web page on geox.com, if activated. 

The Promoter reserves the right to carry out the appropriate checks at any time to verify the correctness of the data 

entered, including checks by its employees, and may also request a copy of the identity document be presented if this 

is deemed necessary 
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5. Further applicable conditions 

The following rules shall apply for the purposes of acknowledging the right to the discount: 

 The discount will be applied on the receipt total, for purchases of any type of product, and without any minimum 

spending threshold 

 The discount will be applied automatically in cash at a participating point of sale or at the end of the transaction 

on geox.com, when the first purchase is made by the qualifying consumer, in the period from 7 days before to 7 

days after the date of the birthday. 

Example: if the benefeet member has their birthday on 12 October, the discount shall be acknowledged on the 

first purchase made between 5 October and 19 October inclusive. 

 The birthday discount is applied to the total value of the receipt / transaction before any discount coupon for the 

"Every step brings a benefit" promotion is redeemed; the use of such a coupon is only permitted if its value is 

equal to or less than the value of the receipt / transaction once the birthday discount has been applied. 

 The birthday discount is also valid when sales and other promotions are in progress and may be combined with 

them and the discount coupons of the "Every step brings a benefit" promotion. 

 Geox recognises the same discount for benefeet members, with the same procedures, for the birthdays 

of their children up to their 14th birthday, provided that  the benefeet  member has previously completed  their 

own benefeet profile with the date of birth of their children at one of the participating Geox shops. The benefeet 

member can enter up to a maximum of 4 children and therefore can take advantage of a maximum of 4 birthday 

discounts for their children, in addition to their own birthday discount. Every birthday discount is applicable to a 

single purchase. Although a member may avail of multiple birthday discounts (e.g. one for their own birthday 

and one for the birthday of their child), they may not use a combination of the two discounts for the same 

purchase. 

 In case of return of a purchased item using the birthday discount, the 15% birthday discount remains valid only 

if the goods are returned within the validity period of the birthday discount; if the return is made after this 

deadline, the value of the discount enjoyed at the time of purchase must be paid (for more information and 

examples in this respect, see the Full Terms and Conditions of the promotion “Every Steps Brings a Benefit” on 

the “benefeet” section of geox.com). 

 

6. Processing of personal data 

Those registering with "benefeet", Geox SpA with registered office in Biadene di Montebelluna (TV), Italy, Via 

Feltrina Centro no. 16, as Data Controller, may use the personal data provided by registered users to manage their 

subscription to the benefeet programme and allow them to access the discounts (or prizes) and initiatives referred to 

in this Regulation. 

The processing will be carried out in compliance with EU Regulation 679/2016, General Data Protection Regulation 

(the "Regulation") and for the entire duration of membership of the benefeet programme. 

By writing to privacy@geox.com, registered consumers will be able to exercise the rights set forth in articles 15 to 

22 of the Regulation, including accessing their personal data, updating it, deleting it, revoking their consent, 

submitting a complaint to the competent authority for the protection of personal data. 

The privacy statement on the processing of personal data of the members of the benefeet programme is available in 

the "benefeet" section 

mailto:privacy@geox.com
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7. Withdrawal from the benefeet programme 

Users wishing to cancel their subscription to benefeet may make a specific request to the e- mail address 

privacy@geox.com, as specified in the privacy notice on the processing of personal data available in the "benefeet" 

section 

Following the request for withdrawal from the programme, the personal data provided by users will be deleted, while 

any remaining points associated with the account and any vouchers issued will be cancelled. 

The user will also lose the right to take advantage of any promotion reserved for benefeet members (such as, for 

example, but not limited to, the "Birthday Discount" promotion), even those already running. 

 

8. Amendment to these Full Terms and Conditions 

The promoter reserves the right to modify at any time the content of the articles of this Terms and Conditions in 

whole or in part, taking care that the changes made do not affect the acquired rights of the members of the 

programme. Any changes made to the present Rules will be communicated in advance to the members in the same 

way or in equivalent forms with which they have come to know the present Regulation 
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Termos e Condições da iniciativa promocional 

BENEFEET “DESCONTO DE ANIVERSÁRIO” 2019 

 
 
A GEOX SpA, com sede social em via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia. NIF e N.º IVA 

03348440268, organiza a presente iniciativa promocional, denominada “Desconto de Aniversário” (doravante, 

Promoção), válida de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. 

 

A participação na iniciativa implica, para o participante, a aceitação incondicional das regras 

contidas nos presentes “Termos e Condições”, que estarão disponíveis em todas as lojas Geox aderentes e em 

geox.com, na secção “benefeet” 

 
1. Destinatários 

A Promoção destina-se a todos os consumidores finais maiores de idade já inscritos no programa benefeet ou que se 

inscrevam durante o período de validade da iniciativa. 

Estão excluídos da participação todos os funcionários e colaboradores da empresa promotora e todos os 

intervenientes profissionalmente envolvidos, a vários níveis, nesta iniciativa (como por exemplo, funcionários e 

colaboradores da Geox Retail). 

 
2. Âmbito de aplicação territorial 

A iniciativa é válida em todo o território nacional, nomeadamente, nas lojas Geox aderentes à iniciativa em Portugal 

(lista completa em geox.com, secção benefeet) e no site geox.com, para compras com transporte em Portugal. 

A iniciativa não é válida nos Outlet Geox. 

 

3. Período de validade 

A iniciativa é válida de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 

 

4. Regulamento da iniciativa promocional 

Por ocasião do aniversário de uma pessoa inscrita no benefeet, a Geox reconhece um desconto de 15% sobre o total 

do recibo por uma compra de qualquer tipo de produto feito pela pessoa inscrita no benefeet, sem qualquer limite 

mínimo de gasto. 

Para poder beneficiar do desconto, o consumidor inscrito no benefeet deve ter indicado uma data de nascimento 

válida e verdadeira no seu perfil. 

Note-se que uma eventual não indicação da data de nascimento, ou uma indicação errada no perfil do benefeet 

impossibilitará o consumidor de beneficiar da presente promoção. 

É possível verificar, a qualquer momento, a presença e a exatidão da sua data de nascimento em qualquer Loja 

Geox e/ou acedendo ao seu perfil na página web pessoal benefeet, quando ativada, em geox.com. 

A empresa promotora - ainda que através dos seus empregados - reserva-se o direito de efetuar, a qualquer 

momento, as verificações necessárias quanto à veracidade dos dados fornecidos, solicitando também, se considerar 

necessário, a apresentação de uma cópia de um documento de identificação. 
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5. Modalidades e condições de aplicação do desconto 

Para fins de concessão do desconto, aplicar-se-ão as seguintes regras: 

  O desconto é concedido sobre o total da fatura, numa compra de qualquer tipo de produto e sem qualquer 

limite mínimo de despesa 

 O desconto é aplicado, automaticamente em numerário num ponto de venda aderente ou no final da 

transação no site geox.com, por ocasião da primeira compra efetuada pelo consumidor beneficiário, no 

período compreendido entre os 7 dias anteriores e os 7 dias seguintes à data do aniversário. 

Exemplo: se a pessoa inscrita no benefeet fizer anos a 12 de outubro, o desconto é concedido na primeira 

compra efetuada entre 5 de outubro e 19 de outubro inclusive. 

 O desconto de aniversário é aplicado sobre o valor total da fatura/transação antes da eventual validação de um 

vale de desconto da promoção “Cada passo um benefício”, cuja utilização é permitida apenas caso este seja 

de valor igual ou inferior ao valor da fatura/transação após a aplicação do desconto de aniversário. 

 O desconto de aniversário também é válido em períodos de saldos e de outras promoções em curso e é 

acumulável aos mesmos e aos vales de desconto da promoção “Cada passo, um benefício”. 

 A Geox reconhece à pessoa inscrita no benefeet o mesmo desconto, com as mesmas modalidades, também 

por ocasião do aniversário dos seus filhos, até ao seu 14.° aniversário, desde que a pessoa inscrita no 

benefeet tenha fornecido previamente no seu perfil na página web pessoal benefeet a data de nascimento 

dos seus filhos. A pessoa inscrita no benefeet pode inserir até um máximo 4 filhos e, portanto, pode usufruir 

de um máximo de 4 descontos de aniversário para os seus filhos, para além do seu próprio desconto de 

aniversário. Cada desconto de aniversário é aplicável a uma só compra. A eventual disponibilidade de vários 

descontos de aniversário (por ex., um para o seu próprio aniversário e outro para o aniversário do seu filho) 

não permite a acumulação dos dois descontos na mesma compra. 

 No caso de devolução de um produto que tenha beneficiado do desconto de aniversário, o valor do desconto 

aplicado será revertido para o produto que seja recebido em substituição, desde que a substituição ocorra 

dentro do período de aplicabilidade do desconto de aniversário. Se a restituição ocorra após este período 

você tem que pagar o valor do desconto aplicado no momento da compra (para mais informações e 

exemplos, consulte Regulamento da promoção “Cada passo, um benefício” disponível na secção "benefeet" 

de geox.com). 

 
6. Tratamento de dados pessoais 

Com a inscrição no "benefeet", a Geox S.p.A., com sede em Biadene di Montebelluna (TV), Itália, Via Feltrina Centro 

no. 16, como Titular do Tratamento de Dados, poderá usar os dados pessoais fornecidos pelos consumidores 

registados para gerir a sua adesão ao programa benefeet e permitir que acedam aos descontos (ou prémios) e 

iniciativas referidas neste Regulamento. 

O tratamento será realizado em conformidade com o Regulamento UE 679/2016, Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (o "Regulamento") e para toda a duração da adesão ao programa benefeet. 

Escrevendo para privacy@geox.com, os consumidores inscritos poderão exercer os direitos estabelecidos nos artigos 

15 a 22 do Regulamento, incluindo aceder aos seus dados pessoais, atualizá-los, eliminá-los, revogar o seu 

consentimento, apresentar uma queixa à autoridade competente para a proteção de dados pessoais. 

A declaração de privacidade sobre o tratamento de dados pessoais das pessoas inscritas no programa benefeet está 

disponível na secção "benefeet" 

 

mailto:privacy@geox.com
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7. Cancelamento do programa benefeet 

Os utilizadores que desejarem cancelar a sua inscrição no benefeet podem fazer um pedido específico para o endereço 

de e-mail privacy@geox.com, conforme especificado na declaração de privacidade sobre o tratamento de dados 

pessoais disponível na secção "benefeet". 

Após o pedido de cancelamento do programa, os dados pessoais fornecidos pelos utilizadores serão eliminados, e 

todos os pontos restantes associados à conta e quaisquer vales emitidos serão cancelados. 

O utilizador também perderá o direito de usufruir de qualquer promoção - ainda que dentro do prazo de validade - 

reservada às pessoas inscritas no benefeet (como por exemplo, a título meramente exemplificativo e não exaustivo, a 

promoção “Desconto de Aniversário”). 

 
8. Alterações ao regulamento 

A empresa promotora reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, o conteúdo dos artigos deste 

Regulamento, no todo ou em parte, tendo em atenção que as alterações efetuadas não afetem os direitos adquiridos 

dos membros do programa. Quaisquer alterações feitas ao presente Regulamento serão comunicadas 

antecipadamente aos inscritos, da mesma maneira ou de maneira equivalente àquela como tomaram conhecimento do 

presente Regulamento. 

 

mailto:privacy@geox.com

