BASES LEGALS
‘SORTEIG DE DOS PREMIS DE DUES ENTRADES PER ASSISTIR A UN PARTIT DEL F.C.
BARCELONA’

1. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
Asistencia Sanitaria Colegial S.A. de Seguros, amb domicili social a 08029 Barcelona, Av. Josep
Tarradellas 123-127, amb CIF número A08169526 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
(Espanya), tom 1063, foli 142, llibre 546, secció anònima (en endavant ‘ASSISTÈNCIA SANITÀRIA')
organitza un sorteig de dues entrades per assistir al Camp Nou a un partit del primer equip del
Futbol Club Barcelona (en endavant 'el Sorteig').

2. ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ
El sorteig es durà a terme a través d’una Promoció, i podran participar totes aquelles persones
físiques residents a l’estat espanyol:
• la Promoció s’ubicarà a http://www.assistencia.es
• També es podrà participar en el sorteig omplint els flyers corresponents a la Promoció que es
dipositaran a l’urna que hi haurà a alguna de les fires on estigui present Assistència Sanitària.

3. LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR
Podran participar al sorteig totes aquelles persones físiques, majors d’edat, que resideixin a
l’estat espanyol i que s’inscriguin com a participants del sorteig de conformitat amb les presents
Bases.

4. MECANISMES D’INSCRIPCIÓ
La participació en el sorteig és gratuïta, previ registre al mateix a través de la Promoció de la
web o a través dels formularis omplerts als flyers relacionats amb la Promoció.
Alguns dispositius mòbils o navegadors poden presentar incidències a l’operativa del Concurs.
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA no garanteix que la participació pugui dur-se a terme des de qualsevol
dispositiu.
En el cas, que el participant sigui menor d’edat, el pare, mare o tutor legal haurà de completar
el formulari amb les seves dades.
Cada usuari podrà participar només una vegada.
Els terminis per participar en el sorteig seran del 14-05-2015 al 31-05-2015 i del 19-06-2015 al
25-06-2015 (en endavant, el “Termini de Participació”).

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA es reserva el dret de declarar nul·la una participació en cas de detectar
qualsevol anomalia en aquesta (dades falses o incorrectes, més d'una participació, etc).

5. MECÀNICA DEL SORTEIG
Cada participant (prèviament inscrit a la Promoció de la web o després d’omplir el formulari dels
flyers corresponents) participarà en el sorteig una vegada s'hagi verificat la seva edat.
El sorteig se celebrarà el 01-07-2015.
Cada participant tindrà un número de participació en el sorteig assignat automàticament en
funció de l’ordre d’inscripció.
Un cop finalitzat el termini de participació es realitzarà un sorteig amb tots els números
participants dels quals resultaran guanyadors dos números aleatoris.
Del sorteig s’extrauran aleatòriament 5 suplents.

6. GUANYADOR DE LA PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ.
Un cop finalitzat el Termini de Participació, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA contactarà amb els
guanyadors a través del correu electrònic i/o el telèfon facilitat en el registre a la Promoció,
informant-los de la seva condició de Guanyadors.
Realitzada la comunicació indicada, els Guanyadors hauran d’acceptar expressament el premi,
responent a tal efecte en el termini màxim i improrrogable d’una setmana posterior a la
comunicació.
Si algun dels Guanyadors no accepta el premi de conformitat amb les condicions anteriors,
aquest serà adjudicat al primer dels guanyadors suplents, seleccionats per a tal fi. Si, exposat
això, el guanyador suplent no accepta, el premi passarà al següent suplent, i així successivament.

7. EL PREMI
S’entregaran dos premis, de dues entrades cadascun (quatre entrades en total), per anar al
Camp Nou a veure un partit del Futbol Club Barcelona segons la disponibilitat d'ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA.
El premi s’entregarà als guanyadors en un lloc i data acordat per ambdues parts.

8. RESERVES I LIMITACIONS
Si ASSISTÈNCIA SANITÀRIA tingués motius raonables per creure que un participant ha infringit
qualsevol de les condicions previstes en aquestes Bases, es reserva el dret d’excloure’l de la
Participació del sorteig.
L’ús que els usuaris facin dels Sites haurà de ser conseqüent amb les presents Bases, i en tot cas,
amb la Llei, la moral i l’ordre públic.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA no assumirà cap responsabilitat per qualsevol pèrdua, dany o perjudici
que pogués sofrir qualsevol participant o tercer aliè a la Participació del Sorteig i que es derivi,
directa o indirectament de la mateixa.
Qualsevol Participació en el Sorteig que es pugui considerar abusiva o fraudulenta suposarà la
desqualificació del participant en la Promoció. S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu,
que es produeix abús o frau quan un participat s’enregistri a la Promoció utilitzant una identitat
falta o identitats de tercers sense el seu consentiment.
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA queda exonerada de qualsevol responsabilitat en el suposat d’existir
alguna errada en les dades facilitades pels participants que impedeixi la seva correcta
identificació.
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment, canvis que afectin
el bon funcionament de la Participació del Sorteig, tals com, a títol enunciatiu però no limitatiu,
ampliació o modificació del Termini de Participació. Les modificacions pertinents seran
comunicades als Sites.

9. PROTECCIÓ DE DADES
En virtut de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter
personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, o la dels seus fills o representats,
que poden estar a la comunicació, incloent-hi les seves imatges, seran incorporades a fitxers
informàtics, dels quals n’és ASSISTÈNCIA SANITÀRIA titular. La finalitat de la recollida i
tractament de les dades és administrar i gestionar la participació en la Promoció, la publicitat de
l’esmentat concurs, així com enviar per correu electrònic informació comercial i promocional
sobre productes i esdeveniments o promocions similars a la present que ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA pugui organitzar en el futur.
Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot dirigir-se a:
Asistencia Sanitaria Colegial S.A., Av. Josep Tarradellas 123-127, 08029 Barcelona.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el sorteig, implica la total acceptació de la Política de Protecció de Dades
anteriorment referida i de les presents Bases.
En acceptar les Bases, els participants donant consentiment a la cessió de dades incloses.

