
 
 

 

REGULAMENTO BLACK LOUNGE BRASÍLIA SHOPPING 

 

 

1. O ESPAÇO  

 

O Black Lounge Brasília Shopping é espaço temporário, oferecido pelo Brasília 

Shopping que pretende oferecer momentos de conforto e bem-estar exclusivo à 

clientes. Em meio aos agitos da Black Weekend, os clientes poderão aproveitar esse 

espaço de descanso, serviços e mimos. No Black Lounge será possível: descansar, 

tomar um drink, recarregar o celular e ainda usufruir de serviços rápidos como: 

maquiagem, engraxate, reflexologia e massagem. Além de uma chapelaria para 

guardar bolsas e sacolas e assim aproveitar por completo a experiência.  

 

Período: De 25/11/2021 a 27/11/2021. 

Local: Teatro do Brasília Shopping. 

Horário: 12h às 20h. 

Agendamento: No balcão de informações, 1º piso, de acordo com a disponibilidade de 

horários. 

 

2. COMO PARTICIPAR 

 

De 25/11/2021 a 27/11/2021, para participar do Black Lounge Brasília Shopping, o 

cliente deverá preencher o cadastro e apresentar nota(s) fiscal(is) de compra(s) 

realizada(s) exclusivamente nas lojas estabelecidas no Brasília Shopping, que somem 

valor igual ou superior a R$ 600,00 (seiscentos reais).  

 



 
 

Poderão ser somados 02 (dois) ou mais comprovantes de compra a fim de totalizar os 

R$ 600,00 (seiscentos reais) para troca por 1 (um) acesso ao Black Lounge, que deve 

ser realizada durante o período da ação ou enquanto houver horários disponíveis para 

agendamento.  

 

Só serão admitidas notas fiscais emitidas dentro do período da ação, 25/11/2021 a 

27/11/2021, conforme horário de funcionamento do shopping. 

 

O cadastramento das notas e retirada da pulseira deverá ser feito no balcão de 

informações, localizado no 1º piso, e dará direito à entrada no Black Lounge pelo 

período máximo de 1h hora, limitado a um acesso por CPF cadastrado. 

 

 

3. SOBRE OS SERVIÇOS 

 

Ao adquirir a pulseira para acesso ao Black Lounge, localizado no Teatro do Brasília 

Shopping, 1º piso, o cliente poderá agendar um dos serviços oferecidos no espaço: 

 

Reflexologia: massagem antiestresse realizada nas mãos e nos pés. 

Engraxate: Clientes com sapatos de couro poderão sair com seus calçados brilhando 

como novos. 

Quick Massage: massagem relaxante para amenizar a tensão. 

Maquiadores: profissionais estarão no local para dar um ‘up’ na autoestima. 

Chapelaria: espaço para guardar pequenos volumes, assim os clientes terão um local 

seguro e bem protegido para guardar suas compras e passear nas demais lojas do 

mall. 

 



 
 

 

Estacionamento Gratuito: 2h de estacionamento grátis, válido apenas no período da 

ação. 

 

O limite estipulado é de 01 (um) serviço por CPF cadastrado, durante a realização da 

ação e de acordo com a disponibilidade de horário. 

 

O espaço comportará, no máximo, 10 (dez) participantes e cada serviço terá de 

aproximadamente 10 (dez) minutos de duração. 

 

A capacidade máxima de participantes está condicionada a outros fatores que 

garantam a segurança e o bem-estar de todos, neste sentido, fica a critério 

exclusivamente do Brasília Shopping a definição da quantidade a ser permitida. 

 

Os serviços ocorrerão com intervalo médio de 10 minutos, entre os atendimentos, a 

quantidade prevista de atendimentos previstos será de 80 (oitenta) pessoas por dia, 

podendo variar a critério da organização. 

 

Uma vez agendado, o horário do atendimento não pode ser alterado. 

 

Os agendamentos dos serviços deverão ser realizados exclusivamente no balcão de 

informações. Após o cadastro, o cliente receberá uma pulseira exclusiva do evento que 

deverá ser apresentada na recepção do Black Lounge, localizado no Teatro do Brasília 

Shopping, 1º piso. 

 

 

 



 
 

 

FORNECIMENTO DE DADOS 

Para poder acessar o Black Lounge Brasília Shopping, o participante deverá fornecer o 

seu nome, e-mail, telefone e CPF. Os Dados Pessoais fornecidos durante o cadastro 

são de inteira responsabilidade do Brasília Shopping, que em cumprimento da LGPD 

(Lei Geral de Proteção de Dados), assegura que estes dados serão utilizados para 

controle e gerenciamento de público do evento. Os Dados Pessoais solicitados serão 

mantidos em sigilo e não serão em hipótese alguma compartilhados, divulgados ou 

comercializados, e serão utilizados apenas para o propósito que motivou o cadastro. 

O participante está ciente de que fornece as informações que constam no item acima 

deste regulamento de forma consciente e voluntária, por meio de cadastro no balcão de 

atendimento montado no interior do shopping. 

 

RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS 

O Brasília Shopping retém todos os Dados Pessoais fornecidos, enquanto o cadastro 

do cliente estiver ativo e conforme seja necessário para consecução de seus serviços. 

O Brasília Shopping reterá os Dados cadastrados conforme disposto no item deste 

regulamento e manterá armazenados até eventual requerimento de exclusão. 

O Brasília Shopping oferece ao cliente diversas opções do que fazer com seus Dados 

Pessoais coletados, tratados e armazenados, incluindo sua exclusão e/ou correção. O 

Usuário poderá: 

 



 
 

I. Excluir dados: o Usuário pode solicitar a exclusão de alguns dos seus Dados 

Pessoais (por exemplo, se eles não são mais necessários para lhe fornecer 

os serviços). 

II. Alterar ou corrigir dados: o Usuário pode editar ou solicitar a edição de alguns 

dos seus Dados Pessoais. O Usuário também pode solicitar atualizações, 

alterações ou correções de seus dados em determinados casos, 

principalmente se eles estiverem incorretos. 

III. O cliente tem direito de acessar ou levar seus dados: o Usuário pode solicitar 

uma cópia dos seus Dados Pessoais e dos dados que o Usuário forneceu em 

um formato legível, sob a forma impressa ou por meio eletrônico. 

O cliente pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato através do 

“Fale Conosco” no site do Brasília Shopping: https://brasiliashopping.com.br/fale-

conosco/, selecionando a opção “exclusão de dados”, estes pedidos serão 

considerados de acordo com as leis aplicáveis. 

 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Em consonância com a legislação vigente, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral 

de Proteção de Dados, informa-se que a participação no evento 

implica AUTORIZAÇÃO tácita e expressa pelo participante inscrito ao Brasília 

Shopping, para utilização da imagem e/ou dados do participante, para fins de 

divulgação das atividades do espaço Black Lounge, podendo, para tanto, reproduzi-la 

e/ou divulgá-la pela Internet em páginas web e/ou, mídia eletrônica, por jornais,  

 



 
 

revistas, folders, bem como por todo e qualquer material e veículo de comunicação, 

público ou privado, e por parceiros, com finalidade informativa e de utilidade pública, no 

período de 1 (um) ano, a partir da data da primeira veiculação. Ao participar do evento, 

o participante declara que não há qualquer obrigação de pagamento e/ou quaisquer 

pendências a serem reclamadas ou pleiteadas, à título de direitos referentes ao uso da 

sua imagem e/ou uso de seus dados, reconhecendo estar expressamente autorizado. 

 

Os dias, os horários de funcionamento e os serviços poderão sofrer alterações ou 

cancelamentos sem prévia comunicação.  

 

O regulamento completo estará disponível também no site 

www.brasiliashopping.com.br. 

A participação neste evento implica concordância tácita com as regras aqui descritas. 

Eventuais dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser 

solucionados de imediato por meio da aplicação do presente regulamento, poderão ser 

resolvidos pelo Brasília Shopping, através do endereço eletrônico 

marketing@brasiliashopping.com.br e/ou do telefone (61) 2109-2122. 

Esta ação, assim como seu regulamento, poderá ser alterada, suspensa ou cancelada 

pelo Brasília Shopping, por motivos de caso fortuito ou força maior, que venham a 

comprometer o regular seu andamento, mediante prévio aviso publicado no site 

www.brasiliashopping.com.br. 

 

 


