
   
 

   
 

 
Promoção "Livensa Traveller” da Livensa Living 

 
Durante as tuas férias aloja-te connosco em qualquer estabelecimento da Livensa Living de 
Espanha e de Portugal e, se quiseres, podes trazer alguém para te acompanhar! 
 
Por seres residente da Livensa Living, oferecemos-te a ti e à  pessoa que te acompanha a 
oportunidade de reservar as residências Livensa Living e os alojamentos a preços especiais, até no 
máximo de 8 semanas por ano em estadias mínimas de 3 dias.   
 
1. Período de validade 
A promoção está disponível a partir de 1 de junho de 2022. 
 
Os residentes do ano letivo 21/22 ou 22/23, com um contrato válido de 3 meses ou mais, podem 
beneficiar das condições especiais da Livensa Traveller até 30 de agosto de 2023. 
 
2. Tarifa promocional 
Podes hospedar-te nos estabelecimentos da Livensa Living de Espanha e de Portugal que 
participam no programa, apenas em regime de alojamento (as refeições ou quaisquer extras não 
estão incluídos):  
 

• Preço por dia em quarto individual standard, de acordo com a disponibilidade: 35€ com IVA 
incluído (os lençóis e as toalhas estão incluídos, tal como a limpeza semanal nas estadias 
superiores a 8 dias)  

• A tarifa pode não estar disponível em determinadas datas ou períodos. 
 
3. Condições da oferta da Livensa Traveller 
 
• Ser residente no ano letivo 21/22 ou 22/23 com uma reserva confirmada de três meses ou mais.  
• Realizar uma reserva de, pelo menos, 3 dias e no máximo de 21 dias consecutivos por estadia.  
• O residente pode prolongar a oferta a alguém que o acompanhe sem a obrigatoriedade de que 

este seja residente da Livensa Living. A pessoa que acompanha o residente terá de reservar um 
quarto individual standard na mesma residência e para as mesmas datas da estadia do 
residente. 

• Tanto o residente como a pessoa que o acompanha devem ser maiores de idade. 
• A reserva deve ser paga na totalidade na data em que a Livensa Living emitir a confirmação. 
• Juntamente com o valor da estadia, o residente e a pessoa que o acompanha devem pagar uma 

caução de 100€ por cada reserva. A residência irá conservar o valor da caução como garantia, nos 
mesmos termos do Contrato de Alojamento para a estadia do ano académico ou semestre. 

• Para poder beneficiar desta promoção, os pagamentos referentes à residência de origem têm de 
estar em dia.  

• O residente e a pessoa que o acompanha irão assinar individualmente um Contrato de 
Alojamento e o correspondente Código de Conduta. 



   
 

   
 

• O residente e a pessoa que o acompanha não têm direito a receber visitantes durante a  estadia. 
• No momento da reserva, é essencial que o residente e a pessoa que o acompanha entreguem o 

comprovativo do estatuto de estudante, para isso, podem usar o cartão de estudante ou a 
inscrição num estabelecimento de ensino. 

• É possível reservar o alojamento em mais do que uma residência ou alojamento, desde que os 
prazos estipulados sejam respeitados de acordo com a duração e o período da estadia.  

• Esta oferta não é válida para reservas na residência de origem. 
 
4. Como podes reservar a tua estadia na Livensa Traveller: 
 

• Os interessados devem reservar a estadia e, se aplicável, a da pessoa que os acompanha, 
enviando um e-mail para a receção da residência onde estão alojados, com os seguintes 
dados: 

o Nome e Cartão de Cidadão dos interessados 
o Residência de destino 
o Datas da reserva 
o Anexar os documentos que comprovam o estatuto de estudante 

• A Livensa Living confirmará ao residente a disponibilidade, bem como as formas disponíveis 
para efetuar o pagamento e assinar o contrato de alojamento.  

• As reservas só podem ser realizadas entre 7 e 30 dias antes da data de chegada desejada. 

5. Disponibilidade 
Os quartos oferecidos nesta promoção estão sujeitos à disponibilidade de quartos nas residências 
selecionadas. As reservas serão cumpridas de forma estrita pela ordem da sua formalização. 
 
6. Modificação dos termos 
Esta promoção foi organizada pela Livensa Living, os termos de participação serão revistos e estão 
sujeitos a alterações no final de cada ano letivo ou período de validade. 
 
7. Proteção de dados 
De acordo com o regulamento de proteção de dados pessoais, o participante (compreendido como o 
residente e e da pessoa que o acompanha, de acordo com os termos descritos neste documento) 
desta promoção (a "Parte Interessada") é informado de que os dados pessoais necessários para 
participar na mesma serão tratados pela entidade com a qual o residente estabeleceu a sua relação 
contratual relativamente à residência em que se encontra alojado e à qual apresenta o pedido para 
participar na promoção (o "Responsável"). A Parte Interessada pode consultar a lista de entidades 
indicadas no Anexo I da política de privacidade da Livensa Living 
(https://landing.livensaliving.com/politica-de-privacidad/).  
 
O Responsável tratará os dados de forma lícita, justa e transparente com os seguintes fins: 

a) Gestão que surge da inscrição da Parte Interessada nesta promoção.  
b) Comunicação dos dados correspondentes às entidades arrendatárias das residências de 

destino da Parte Interessada, em conformidade com o indicado nestas bases.  

https://landing.livensaliving.com/politica-de-privacidad/


   
 

   
 

c) Cumprimento das obrigações legais às quais o Responsável está sujeito de acordo com 
esta promoção. 

A base legitimadora para o tratamento que resulta dos fins indicados em a) e b) é o cumprimento da 
relação contratual mantida entre o Responsável e a Parte Interessada através da aceitação dos 
presentes termos. Neste sentido, o tratamento dos dados da Parte Interessada é necessário para 
realizar os fins estabelecidos, pois de outra forma não seria possível alcançá-los. A base legitimadora 
para o tratamento dos dados da Parte Interessada para o fim indicado em c) resulta da obrigação do 
Responsável em cumprir com as disposições legais aplicáveis. 

O residente que participar nesta promoção garante que tem a autorização da pessoa que o 
acompanha para fornecer os seus dados pessoais. Garante ainda que, no caso de fornecer 
diretamente os dados pessoais da pessoa que o acompanha que participa na promoção, este 
previamente lhe cedeu o conteúdo incluído no presente documento e, em particular, na presente 
cláusula de proteção de dados.  

Para além da comunicação dos dados das Partes Interessadas às residências de destino necessária à 
participação na promoção, os dados pessoais fornecidos pelas Partes Interessadas podem ser 
comunicados às Administrações Públicas, nos casos em que tal seja exigido pelas mesmas ou em 
cumprimento de qualquer obrigação estabelecida na legislação em vigor num determinado momento, 
bem como às entidades arrendatárias das residências de destino das Partes Interessadas para a 
gestão da promoção. 

Os dados pessoais fornecidos pelas Partes Interessadas serão conservados enquanto a relação 
contratual estiver em vigor, e uma vez terminada esta relação, se aplicável, poderão ser conservados 
durante o tempo exigido pela legislação aplicável e até ao termo de qualquer responsabilidade 
decorrente da mesma. 

A Parte Interessada pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, eliminação, oposição, 
limitação, assim como o direito à portabilidade dos seus dados, contactando o Encarregado de 
Proteção de Dados por correio eletrónico:  dpo@tempranocp.com ou através do envio de uma 
comunicação escrita: C/ Poeta Joan Maragall 1, 7º 28120 Madrid, nos termos estabelecidos na lei em 
vigor. Do mesmo modo, quando a Parte Interessada considerar que os direitos reconhecidos pelo 
regulamento de proteção de dados aplicável foram violados, poderá apresentar a correspondente 
reclamação junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados. 

O envio do pedido de participação implica a aceitação expressa da totalidade dos presentes termos 
de participação na promoção "Livensa Traveller". 
 
8. A decisão da Livensa Living sobre todos os assuntos relacionados com esta promoção e incentivo 
final será definitiva. 
 
9. Considera-se que os participantes nesta promoção aceitam todas as suas condições. 
 
10. Contacto 

mailto:dpo@tempranocp.com


   
 

   
 

Para qualquer dúvida sobre a promoção, podes entrar em contacto através do e-mail 
living@livensaliving.com  
 
 

Equipa Livensa Living 

mailto:living@livensaliving.com

