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BASES DE LA CAMPANYA “ AQUEST ESTIU, PLATJA D’ARO!!”

1.- ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ

L’organització dels sortejos de la campanya és responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS CASTELL PLATJA D’ARO i
S’AGARÓ (AdEM) amb domicili a Platja d’Aro (Av. Castell d’Aro, nº 13,  esc. A, entl. 1ª) i CIF: G-17052473.

2.- Objecte i mecànica del sorteig:

L’objecte és fer 2 tipus de sortejos:

A.- QUINZENALS : Premi  MAR * 1r sorteig –   14 juliol
Premi  CEL        **  2n sorteig –   28 juliol
Premi  TERRA   *** 3r sorteig -- 18 agost

Aquests premis constaran de: Estades en hotels/apartaments +  Àpats  + Vals de compra  + Experiències i/o obsequis,
+  altres...

B.- GRAN SORTEIG FINAL:

Premi CEL, MAR i TERRA: - 15 de setembre

★ Vol en helicòpter per conèixer Castell, Platja d’Aro i S’Agaró i el seu entorn privilegiat, des del cel
★ Passeig en veler  amb càtering inclòs.
★ Estada de cap de setmana en Hotel , en AD, per a 2 pax.
★ Menú gastronòmic gentilesa d’un dels Restaurants adherits a la camoanya.
★ I més obsequis !!

📌El contingut actualitzat de cada premi i sorteig es podrà consultar a la web, al CQR i XXSS.

Els premis s’entregaran presencialment, amb reportatge fotogràfic per a XXSS. Els guanyadors gaudiran dels premis,
de manera totalment gratuïta, en les dates i condicions que els establiments disposin.

3.-Requisits per participar en els sortejos:

Tota persona major d’edat, que compri o consumeixi als establiments col·laboradors amb un valor igual o superior a 20€, rebrà, per
cada tiquet de compra, una butlleta amb la qual inscriure’s ( una vegada) i participar a tots els sortejos pendents de celebrar.

Com inscriure’s:

● 1.-  Validar participació enregistrant  la butlleta  i les seves dades personals en el formulari online al que accedirà a
traves del codi QR.

● 2.-  Seguir  els comptes d’Instagram  @empresaris_platjadaro i de  l’establiment on ha adquirit la butlleta (aquest darrer
requisit no és obligatori si l’establiment no té perfil a XXSS)

4.- Selecció del guanyador

➔ Cada sorteig es durà a terme, en les dates programades, entre totes les butlletes inscrites fins al moment, a l’atzar,
mitjançant un generador de nombres automàtic, i serà enregistrat en un vídeo intern com a prova transparent de
l’elecció del guanyador o guanyadora de manera legal.

➔ La butlleta guanyadora no tornarà a participar en els següents sortejos.

➔ L’elecció del guanyador o la guanyadora es donarà a conèixer en un post al nostre perfil d’Instagram, el mateix dia,
prèvia comprovació de compliment de les condicions i les bases de participació.

➔ L’AdEM es posarà en contacte amb el guanyador/a del sorteig a través de trucada telefònica, i si no és possible
contactar-hi a través d’un missatge privat a l’Instagram.



5.- Premis

El premi per als guanyadors/es varia cada setmana i sorteig i serà publicat a www.adem.cat i XXSS de l’AdEM, tot i que
sempre consisteix en un lot de diversos regals - entre ells experiències, estades, vals regal i/o obsequis - a consumir a la
població de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró durant  el període de temps indicat en cada ocasió/regal.

Queden exclosos dels sortejos els treballadors o les treballadores d’empreses proveïdores de productes o serveis de l’entitat
organitzadora, AdEM.

6.- Desvinculació respecte a Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra aquesta promoció ni està associada a ella. L’usuari es desvincula totalment
d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’Associació d’Empresaris de Castell Platja d’Aro i
S’Agaró (AdEM), i no a Instagram.

TRACTAMENT DE DADES DELS PARTICIPANTS

El participant autoritza, en virtut de la normativa de Protecció de Dades, a que les dades personals facilitades siguin
incorporades en un fitxer denominat Concursos i Activitats, responsabilitat de l'Associació d’Empresaris Castell Platja d’Aro
S’Agaró, AdEM, amb domicili a Av. Castell d’Aro,13, esc. A, entl 1ª, CP 17250, de Platja d´Aro (Girona). La finalitat d´aquest
tractament és el control i gestió dels concursos i sortejos que s'organitzen per l´entitat, així com la promoció i participació en
aquests.

Les dades dels participants seran tractades per l’AdEM, per les botigues adherides a aquest concurs i per a l’empresa gestora
de l’aplicació mòbil on es realitza la participació. Així mateix, tot el procés del sorteig serà custodiat i controlat per l’AdEM.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que
es facin l’adreça indicada d’aquesta associació. Així mateix, si ho considera oportú, també podrà presentar una reclamació
davant el Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat en dpo@platjadaro.cat

Aquestes peticions caldrà que es facin a l´Associació d’Empresaris Castell Platja d’Aro S’Agaró, AdEM, amb domicili a Av.
Castell d’Aro,13, esc. A, entl 1ª, CP 17250, de Platja d´Aro (Girona). O bé per correu electrònic a adem@adem.cat. Així
mateix, si ho considera oportú, també podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana sobre Protecció de Dades.

La finalitat d'ús de les dades personals serà la gestió del present SORTEIG així com, en cas que ens doni el seu consentiment
explícit, l'enviament d'informació i publicitat sobre ofertes, promocions i recomanacions de l’AdEM.

La legitimació per al tractament de les dades es fonamentarà, per tant, en el consentiment explícit dels/les participants així
com, si escau, l'interès legítim de l’AdEM. Les bases de dades s’incorporaran en un arxiu de l’AdEM.

Els/les concursants podran exercir, en qualsevol moment, el seu dret d'accés, supressió i altres previstos per la normativa
vigent sol·licitant-ho a través del correu electrònic: adem@adem.cat

7.- Reserves i limitacions

Cada participant podrà participar les vegades que vulgui segons el nombre de butlletes que obtingui amb un consum superior o
igual a 20€, sempre que conservi el tiquet i la butlleta

8.- Protecció de dades

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer el responsable del qual
és l'Associació d’Empresaris Castell Platja d’Aro S’Agaró, AdEM, amb domicili a Av. Castell d’Aro,13, esc. A, entl 1ª, CP 17250,
de Platja d´Aro (Girona)

9.-AdEM es reserva el dret:
a modificar les bases o contingut dels premis o a cancel·lar el concurs, sempre que sigui justificat.

10.- Acceptació de les bases
La simple participació en el CONCURS implica l’acceptació de les presents Bases.

A Platja d’Aro, a 15 de juny del 2022.
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