Bases Legals del Sorteig de 5 Vals de 50€ de El Mercat Vell de Sant Cugat

BASES LEGALS DEL SORTEIG DE 5 VALS DE 50€
DE EL MERCAT VELL DE SANT CUGAT

BASE 1a.- ÀMBIT I DURADA.
Per celebrar la seva inauguració, El Mercat Vell de Sant Cugat (en endavant EMVSC), amb
domicili a Plaça Sant Pere 1 de Sant Cugat del Vallès, realitzarà el sorteig de 5 vals per valor de
50€ cadascun a bescanviar per productes o degustacions a les parades del mercat. Hi podrà
participar qualsevol persona que es susbcrigui a la newsletter de EMVSC a través del formulari
de registre del web o de forma presencial dipositant la butlleta a la urna que hi haurà a
l’entrada del mercat per la Pl. Sant Pere

BASE 2a.- PREMIS I OPERATIVA
Els premis són 5 Vals per valor de 50€ cadascun que es podran bescanviar per productes o
degustacions de les parades dels mercats.
Cada val contindrà el valor (50€), el nom i DNI del guanyador i la data d’expiració.
El guanyador haurà de lliurar el val i un ticket de compra d’alguna de les parades d’El Mercat
Vell per valor de 50€ o més. La direcció del Mercat li retornarà els 50€ de despesa.
Per a bescanviar els vals, el guanyador haurà de presentar-lo juntament amb el seu DNI.

BASE 3a.- PUBLICACIÓ BASES SORTEIG I COMUNICACIONS
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà al lloc web de ELVSC (www.elmercatvell.cat) als
efectes de posar en coneixement de tothom el mecanisme de participació, de funcionament i
de resolució del sorteig que es durà a terme el dia 15 de desembre de 2015.

BASE 4a.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I RESOLUCIÓ DEL SORTEIG.
La participació es realitzarà a través de la subscripció a la newsletter de ELVSC a través del
formulari online del web www.elmercatvell.cat o de forma presencial dipositant la butlleta a la
urna que hi haurà al mercat.
El termini de participació al sorteig finalitza el 10 de desembre de 2015 a les 24h.
Un mateix participant no podrà guanyar més d’un val tot i haver-se subscrit diverses vegades a
la newsletter.
La participació al sorteig implica l’acceptació de les presents bases legals i l’acceptació de la
susbcripció a les newsletters promocionals i informatives de ELMVSC i a formar part de la Base
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de Dades propietat de Gourmets de Sant Cugat S.L. En el cas dels menors d’edat, aquesta
acceptació l’haurà de realitzar l’adult que ostenti la seva guarda legal.
La resolució del sorteig es realitzarà el 15 de desembre de 2015 i el resultat es comunicarà al
web i a les xarxes socials de EMVSC el 16 de desembre del 2015 amb la publicació dels noms i
cognoms dels guanyadors.En el cas que els guanyadors no vulguin que aparegui el seu nom
publicat, hauran de comunicar-ho expressament a EMVSC en qualsevol moment.
El resultat del sorteig serà comunicat a cada agraciat/da mitjançant contacte per correu
electrònic.
L’idioma de comunicació serà el català.
Els Vals es lliuraran a través de correu electrònic als guanyadors
En cas de no ser possible el contacte amb el/la guanyador/a en qüestió en el termini de 48h a
comptar des de l’inici del citat contacte, per qualsevol motiu o circumstància aliè a EMVSC,
aquest/a perdrà els drets sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així
successivament.

BASE 6a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI.
El premi és personal i intransferible no podent, els guanyadors, cedir-lo a un tercer. Per tant,
cada agraciat/da amb el premi, un cop informat/da del mateix, haurà de donar resposta
expressa, prèvia al lliurament del premi en qüestió, confirmant la seva acceptació o la seva
renúncia, per tal que:
En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi i la recepció del
mateix amb conformitat, declarant no tenir res a reclamar ni exigir a EMVSC, comprometentse a complir estrictament les indicacions establertes. En el lliurament del premi, si el
guanyador és menor d’edat, l’acceptació del mateix l’haurà de realitzar qualsevol dels
progenitors i/o persona major d’edat que tingui assignada la seva guarda legal, en els mateixos
termes i condicions que els exposats al paràgraf anterior.
En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, manifestant per escrit, la seva decisió a
EMVSC. En aquest supòsit el mercat, informarà a l’interessat/da que l’esmentat premi no es
podrà bescanviar per un altre o pel seu valor en metàl.lic, perdent els drets sobre el premi,
passant automàticament a ostentar la condició de guanyador el primer reserva, procedint a
atorgar-li el citat premi, seguint el mateix procediment, i així successivament. En el cas que el
guanyador sigui menor d’edat, qualsevol dels progenitors i/o persona major d’edat que tingui
assignada la seva guarda legal, haurà de manifestar dita renúncia o no acceptació del premi en
nom d’aquest/a, en els mateixos termes i condicions exposats al paràgraf anterior.

BASE 7a.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
De conformitat amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), normativa complementària i/o de
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desenvolupament i resta de normativa aplicable i vigent, les dades dels participans que
consten a la base de dades de EMVSC, tenen “caràcter confidencial” i només seran utilitzades
en els termes autoritzats.
En tot moment, els titulars de les seves dades (i en el cas dels menors, els adults que ostentin
la seva guarda legal), podran exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació sobre les
dades que obren al fitxer del que el EMVSC és responsable, enviant la corresponent
comunicació expressa i escrita, exposant de forma concreta el dret que vol exercir, justificant
les raons, junt amb la fotocopia del seu DNI, a la següent adreça de correu electrònic:
info@elmercatvell.com.
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altra normativa d'aplicació a cada moment,
prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat per part de tercers.

BASE 8a.- DADES ERRÒNIES.
En el supòsit que existeixi un error en les dades dels/les premiats/des que constin a la base de
dades d’ EMVSC, de forma que no sigui possible la identificació dels/les mateixos/es, EMVSC
quedarà exempt de qualsevol responsabilitat.

BASE 9a.- DRETS D’IMATGE.
La participació al sorteig implica la cessió dels drets d’imatge de les fotos i/o enregistrament
audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, en el moment de lliurament, pel seu ús publicitari,
renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la presa de dites
imatges fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets d’explotació. En el cas dels menors
d’edat, dita acceptació, l’haurà de realitzar l’adult que ostenti la seva guarda legal.

BASE 10a.- EXCLUSIONS.
No podrà resultar guanyadora cap persona que no compleixi tots i cadascun dels requisits
establerts a la Base 4a.

BASE 11a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en el sorteig esmentat suposa l’acceptació expressa i íntegra:
de les presents bases.
el coneixement de la mecànica del sorteig.

Bases Legals del Sorteig de 5 Vals de 50€ de El Mercat Vell de Sant Cugat

de l’ús i tractament de les dades personals dels/les socis/es participants en els termes
establerts en les presents bases.
que el seu nom i cognom, aparegui publicat a la web i xarxes socials de EMVSC
de la cessió d’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o imatges. En cas d’existir divergències
sobre el citat sorteig i/o sobre la interpretació de les presents Bases, seran competents per
conèixer dels litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de Barcelona, de forma que
els/les participants en aquesta promoció renuncien expressament a qualsevol altre fur que
els/les hi pogués correspondre.

BASE 13. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Serà aplicable la legislació espanyola.
El fur competent serà el dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur competent.

