Bases legals de participació al Sorteig d’Opcions
1.- EMPRESA ORGANITZADORA DEL SORTEIG
La cooperativa Opcions Consum Responsable, SCCL amb domicili al carrer de Casp, 43 baixos,
08010 (Barcelona) i CIF F61709853 organitza amb finalitats promocionals el sorteig d’àmbit
estatal, que es desenvoluparà a través d’Internet.
2.- DATA D’INICI I FINALITZACIÓ
El sorteig comença el 13 de juny i acaba el 20 de juny.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG
Els requisits de participació són:
-

Podran participar aquelles persones inscrites al butlletí electrònic d’Opcions i que
siguin majors d’edat.
Només podran participar aquelles persones que hagin manifestat expressament,
mitjançant correu electrònic, que volen participar al sorteig.
Les dades personals que exposen els participants han de ser reals.
Les persones participants només es poden inscriure una vegada al sorteig.

La mecànica del sorteig consisteix en:
-

Les persones inscrites al butlletí electrònic han d’enviar un correu a
opcions@opcions.org amb l’assumpte “Necessito una motxilla”.
Les persones que encara no s’han inscrit al butlletí, han de donar-se d’alta durant els
dies que dura el sorteig i, posteriorment, enviar un correu a opcions@opcions.org amb
l’assumpte “Necessito una motxilla”.

4.- CONDICIONS DEL SORTEIG I PREMIS
S’escollirà la persona guanyadora i un suplent de manera aleatòria el dia 21 de juny.
La persona guanyadora obtindrà com a premi una motxilla Back to Eco.
L’empresa facilitadora del producte premi es farà càrrec de l’enviament del producte a la
persona guanyadora, que prèviament haurà facilitat les seves dades de contacte. Si la persona
guanyadora ho prefereix, se li facilitarà una direcció postal per recollir el premi.
5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades
proporcionades no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran
automàticament exclosos del sorteig.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat,
ofensiu o discriminatori o que pugui vulnerar els drets de tercers. Tampoc es permetran
comentaris contra un particular que vulneri els principis del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la mateixa imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasions per
comentaris que facin els participants al sorteig i que puguin ferir la sensibilitat de les altres
persones participants.
7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitant, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues,
robatoris, retards o qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar el
desenvolupament del sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci la persona
guanyadora del premi obtingut en aquest sorteig.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o fortuïta que pugui impedir la
realització del sorteig.
8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, d’11 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb
l’acceptació d’aquestes bases legals consenteix que les seves dades personals seran
incorporades en una base de dades, de la qual en som responsables, utilitzades per enviar
butlletins electrònics i comunicats relacionats amb els nostres serveis i compartits amb
l’empresa facilitadora del producte premi del sorteig en el cas del guanyador.
Informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic a opcions@opcions.org o bé mitjançant una carta dirigida a
l’adreça: Carrer de Casp, 43 baixos, 08010 (Barcelona).
9.- CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases, en la mesura que no perjudiqui els
drets dels participants al sorteig.
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran en conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir en relació amb la validesa,
interpretació o compliment d’aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

