
Super Desconto Tumelero - 10% em todo o site 

TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., empresa com endereço na Cidade de Porto 

Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Brasil, 577, Sarandi, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 10.280.765/0001-86, doravante denominada simplesmente “TUMELERO”, com base no 

presente Regulamento, institui o Regulamento da Campanha “Super Desconto Tumelero - Super 

Desconto Tumelero - 10% em todo o site”, indicado como Campanha “Super Desconto Tumelero 

- 10% em todo o site”, conforme os termos, cláusulas e condições a seguir estipulados. 

 

A Campanha “Super Desconto Tumelero - 10% em todo o site” não emprega qualquer 

modalidade de sorte ou de concurso, não estando sujeito, portanto, à obtenção prévia do 

Certificado de Autorização previsto na legislação de distribuição gratuita de prêmios à título de 

propaganda, para a sua realização. 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. O objetivo da campanha denominada “Super Desconto Tumelero - 10% em todo o 

site” é de caráter exclusivamente promocional e tem o único objetivo de oferecer 

pelo menos 10% de desconto em todos os produtos do site com exceção dos itens 

denominados “sensíveis” (lista abaixo).  

1.2. Os itens sensíveis são aqueles que não entram desconto. São eles encontrados no 

site com os seguintes códigos:  

6203,6262,15989,20150,20168,20826,23779,1857258,20742224,50560040,50560121,

50765318,50913007,50913015,50913023,50913031,50913040,50913091,50913104,5

0913309,888812864,888812865,888812866,888812867 ,888812868 ,888812869 

,888812871 ,888812872,888812873 ,888812874 ,888812875 ,888812877 ,888812878 

,888812879 ,888812880 ,888812881 ,888812882 ,888812883 ,888812884 

,888812885,888812886 ,888812887 ,888812888 ,888812889 ,888812891 ,888812892 

,888812893 ,888812894 ,888812895 ,888812896 ,888812897 ,888812898 ,888812899 

,888812900 ,888812902 ,888812903 ,888812905 ,888812906 ,888812907 ,888812909 

,888812910 ,888812911 ,888812912 ,888812913 ,888812914 ,888812915 ,888812967 

,888812968 ,888812975 ,888844227 ,1840770,1857380 ,1857371 

 
 

2. CADASTRO E ELEGIBILIDADE  

 
2.1. A participação na campanha, “Super Desconto Tumelero - 10% em todo o site” da 
TUMELERO é destinada às pessoas físicas, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) 
anos completos no ato da compra e às pessoas jurídicas, ambas domiciliadas e 
localizadas no território nacional e que tenham cadastro ativo e válido em uma das lojas 
da rede TUMELERO durante o período de vigência disposto no item 3 deste 
Regulamento.  
 



2.2. Para ser elegível a campanha, o participante deverá identificar-se no momento da 
compra, informando seu nº de CPF ou CNPJ cadastrados na loja, com documento original 
comprobatório.  

 
3. UNIDADES PARTICIPANTES  

 
Participam desta modalidade de campanha somente o E-commerce 
(www.Tumelero.com.br). 

 

4. DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS  

5.1. Ao participar desta Ação, nos termos deste Regulamento, o Participante estará 

automaticamente:  

a) Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações que 

porventura lhe sejam solicitadas poderão ser armazenados e utilizados pela TUMELERO e 

demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para os fins necessários à 

adequada realização, divulgação e conclusão desta Campanha, bem como para envio de 

futuras ofertas e promoções.  

b) Reconhecendo e aceitando expressamente que a TUMELERO não se responsabilizará por 

erros de fornecimento dos dados, bem como por problemas com software ou serviço de 

internet do participante que possam dificultar ou impedir a participação em tempo hábil 

nesta Campanha. A TUMELERO tampouco se responsabilizará por questões atinentes à 

aprovação do pagamento da compra pela instituição financeira, caso esta seja realizada via 
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c) Ciente que poderá realizar o exercício de seus direitos conforme descrito em nossa 

Política de Privacidade, disponível em nosso site, através do link 

https://www.Tumelero.com.br/ajuda/politica-de-privacidade  

5.2. A TUMELERO monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus 

funcionários e operadores, com as respectivas obrigações relativas à proteção de Dados 

Pessoais, em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos ao 

Participante (“Titular”) identificada ou identificável (“Dados Pessoais”) e as determinações 

de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei 

Geral de Proteção de Dados”), além das demais normas e políticas de proteção de dados de 

cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados do Participante.  

5.3. A TUMELERO cumpre com os requisitos das medidas de segurança técnicas e 

organizacionais para garantir a confidencialidade, pseudonimização e a criptografia dos 

Dados Pessoais do Participante, inclusive no seu armazenamento e transmissão. 

http://www.telhanorte.com.br/
https://www.telhanorte.com.br/ajuda/politica-de-privacidade

