BASES PROMOCIONALS
A continuació detallem les bases de les següents promocions:
A) Promoció "Ets un bon detectiu?"
B) Promoció codi "BALASCHONLINE"
***************************************************************************************

A) Promoció

"Ets un bon detectiu?"

1) ORGANITZADOR DE LA PROMOCIÓ.AESBACE,S.L. (Balasch) amb CIF nº B66323692, domicili social a Barcelona, 08029, carrer
Entença , 162 Baixos, té previst realitzar una promoció que es desenvoluparà segons el
que s'estableix a les següents bases.
2) DATES.La present promoció començarà a partir el dia 26 d'abril de 2017 i s’acabarà el dia 15
de setembre de 2017.
No s’acceptarà la participació d'aquells correus electrònics que arribin amb posterioritat
a la data de finalització de la promoció.

3) ACCEPTACIÓ DE LES BASES.La participació en aquesta promoció implica l'acceptació de tots i cadascun dels termes
i condicions inclosos en aquestes bases legals.
4) ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ.La present promoció tindrà com àmbit territorial Catalunya.
5)PARTICIPANTS.Poden participar-hi totes les persones físiques que durant el període promocional
realitzin una comanda a través de la botiga online (botiga.artesansenxarxa.com) i
enviïn un email a botigaonline@balasch.cat fent una valoració de la botiga online.

6) MECÀNICA.Enviar un correu electrònic a botigaonline@balasch.cat, indicant en el cos del correu
electrònic el número de la comanda feta en la botiga online i realitzar un comentari (
valoració sobre allò que ha agradat de la web, punts de millora, suggeriments..... ).
Només és pot enviar un email per comanda realitzada.
La promoció serà publicitada en cartells, flyers, emailing i en la TV interna.

7) OBSEQUI.L'obsequi consisteix en una entrada per a 4 persones en una sala de ESCAPE ROOM ( 1
hora de training room).
El
valor
de
l'obsequi
és
de
88
€
(IVA
INCLÒS).
L'obsequi NO inclou transports ni dietes de desplaçament.
L'obsequi no és bescanviable per un altre de diferent ni pel seu import en metàl·lic.
8) MODIFICACIONS.AESBACE, S.L. (Balasch) es reserva expressament el dret de cancel·lar, modificar,
ampliar, rectificar o deixar en suspens la present promoció en qualsevol moment i
sense previ avís.
9) EXCLUSIONS.Queda expressament exclòs d’aquesta promoció qualsevol persona treballador de
AESBACE, S.L. (Balasch) i/o distribuïdors o familiars, i qualsevol altre persona
relacionada directa o indirectament amb la creació i realització de la present promoció.
10) REGLES DE LA PROMOCIÓ.Participaran en la promoció totes les persones físiques que durant el període
promocional realitzin una comanda a través de la botiga online
(botiga.artesansenxarxa.com) i enviïn un email a botigaonline@balasch.cat fent una
valoració de la botiga online.
L'afortunat es coneixerà el dia 16 de setembre de 2017 a la botiga d'Entença. Un dels
nostres clients, una mà innocent, escollirà a l'atzar quina serà la persona que gaudirà
d'una entrada per a 4 persones en una sala de ESCAPE ROOM.

Aquesta mà innocent, triarà el guanyador i 2 suplents. Els suplents seran elegits en
funció de l'ordre d'extracció per al cas que el guanyador renunciï al premi obtingut o
no pugui ser-ne guanyador a causa del que estableixen aquestes bases.

Es farà una comunicació al guanyador per correu electrònic i/o telèfon. En cas que
l'adreça de correu electrònic i/o el número de telèfon no fossin vàlids, o no tinguem
resposta del guanyador després de 5 dies naturals del primer contacte, no es
proclamarà guanyador i aquest lloc de guanyador serà cedit al primer suplent de la
llista de suplents.
El guanyador pot cedir el premi; per fer-ne la cessió haurà d'aportar les dades
personals de la persona o persones a les quals cedeix el premi i la seva renúncia escrita
al premi, així com l'acceptació del nou guanyador.
La Companyia es reserva el dret a substituir el premi ofert per un altre de
característiques similars.
11) DADES PERSONALS.De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, AESBACE, S.L. (BALASCH) informa als participants que les dades
personals recaptades per l’empresa mitjançant la PROMOCIÓ "ETS UN BON
DETECTIU?", seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat
de AESBACE, S.L. (BALASCH), amb la finalitat de poder gestionar els compromisos
establerts entre ambdues parts.
Els participants en el sorteig que resultin premiats, donen el consentiment exprés de
reproduir i utilitzar les seves dades personals, incloses les imatges, en qualsevol activitat
promocional relacionada amb el sorteig i/o l’enviament de qualsevol informació
publicitària o promocional sobre productes, serveis, ofertes i promocions especials
personalitzades per AESBACE, S.L. (BALASCH).
Així mateix, AESBACE, S.L. (BALASCH), informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés,

cancel·lació,

rectificació

mail: botigaonline@balasch.cat.

i

oposició

mitjançant

un

e-

CESSIÓ DE DADES
En compliment amb l’article12 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, el Responsable del fitxer AESBACE, S.L. (BALASCH) informa als
seus clients que posarà a disposició de l’Encarregat del tractament EMPRENJUNT, S.A.
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) el fitxer que contingui dades de caràcter
personal

per

a

la

gestió

de

les

comandes

de

la

botiga

online:www.botiga.artesansenxarxa.com.
L'Encarregat del tractament es compromet a preservar el deure de secret respecte a les
dades de caràcter personal, durant el tractament i amb posterioritat a la finalització del
mateix.
Un cop transcorregut el termini establert per a la promoció, les dades de caràcter
personal han de ser destruïdes o retornades al Responsable del tractament, igual que
qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte
del tractament.
Els participants en el sorteig que resultin premiats, consenten i autoritzen expressament
la Companyia per reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, i altres dades, com també
la seva imatge, en qualsevol activitat promocional relacionada amb el sorteig, sense
que això comporti el dret de cap mena de remuneració per aquesta reproducció o
utilització.
12) DRET D'ELIMINACIÓ DELS PARTICIPANTS.AESBACE, S.L. (Balasch) es reserva el dret d'eliminar justificadament qualsevol
participant que alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal de la
promoció o que atempti contra la moral, l'ordre públic o la dignitat de les persones, així
com en el cas que se sospiti que qualsevol participant està impedint el
desenvolupament normal de la promoció o incompleix de qualsevol altra forma les
bases de la promoció.

***************************************************************************************

B) Promoció

"CODI BALASCHONLINE"

BASE 1ª.- ORGANITZADORA
AESBACE,S.L. (Balasch) amb CIF nº B66323692, domicili social a Barcelona, 08029, carrer
Entença , 162 Baixos, té previst realitzar una promoció que es desenvoluparà segons el
que s'estableix a les següents bases.
BASE 2ª – DATES
La present promoció començarà a partir el dia 26 d'abril de 2017 i s’acabarà el dia 15
de setembre de 2017.
No s’acceptarà el codi "BALASCHONLINE" com a vàlid amb posterioritat a la data de
finalització de la promoció.
BASE 3ª – ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ
La present promoció tindrà com àmbit territorial Catalunya.
BASE 4ª – DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ
La promoció està dirigida aquells consumidors que realitzin una comanda (superior a 2
euros), per ser recollida a la botiga d'Entença, a través de la botiga online
(botiga.artesansenxarxa.com).
BASE 5ª – MECÀNICA
La mecànica de la promoció és la següent:
Els consumidors que realitzin una comanda superior a 2 euros, podran obtenir, de
forma gratuïta, un refresc, una llauna de 33 cl de Coca cola original (no contempla light,
zero, o altres formats).
L'obsequi es podrà aconseguir introduint a la web http://botiga.artesansenxarxa.com el
codi "BALASCHONLINE" .
Durant el procés de la comanda, l'usuari haurà d'introduir el codi com un val de
descompte i clicar en el botó "APLICAR". Si la comanda sol•licitada és superior a 2
euros, automàticament se li inclourà en la llista de la seva comanda una llauna de Coca
cola original de 33cl de forma gratuïta.
Només és pot introduir una vegada el codi per comanda.

BASE 6ª – L'OBSEQUI
L'obsequi consisteix en, una llauna de 33cl de Coca cola original (no contempla light,
zero, o altres formats).
L'obsequi no és bescanviable pel seu valor econòmic.
BASE 7ª – MODIFICACIONS
AESBACE, S.L. (Balasch) es reserva expressament el dret de cancel·lar, modificar,
ampliar, rectificar o deixar en suspens la present promoció en qualsevol moment i
sense previ avís.
BASE 8ª – EXCLUSIONS
Queda expressament exclòs d’aquesta promoció qualsevol persona treballador de
AESBACE, S.L. (Balasch) i/o distribuïdors o familiars, i qualsevol altre persona
relacionada directa o indirectament amb la creació i realització de la present promoció.

BASE 9ª – PROTECCIÓ DE DADES – CESSIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, AESBACE, S.L. (BALASCH) informa als participants que les dades
personals recaptades per l’empresa mitjançant la promoció codi “BALASCHONLINE”,
seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de AESBACE, S.L.
(BALASCH), amb la finalitat de poder gestionar els compromisos establerts entre
ambdues parts.
Així mateix, AESBACE, S.L. (BALASCH), informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés,
cancel·lació,
rectificació
i
oposició
mitjançant
un
email: botigaonline@balasch.cat.
BASE 10ª – CESSIÓ DE DADES
En compliment amb l’article12 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, el Responsable del fitxer AESBACE, S.L. (BALASCH) informa als
participants que posarà a disposició de l’Encarregat del tractament EMPRENJUNT, S.A.
(ARTESANSENXARXA BOTIGAONLINE) el fitxer que contingui dades de caràcter
personal
per
a
la
gestió
de
les
comandes
de
la
botiga
online:www.botiga.artesansenxarxa.com.
L'Encarregat del tractament es compromet a preservar el deure de secret respecte a les
dades de caràcter personal, durant el tractament i amb posterioritat a la finalització del
mateix.
Un cop transcorregut el termini establert per a la promoció, les dades de caràcter
personal han de ser destruïdes o retornades al Responsable del tractament, igual que

qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte
del tractament.
BASE 11ª – ACCEPTACIÓ
La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents Bases
i la submissió expressa de les decisions interpretatives que efectuï AESBACE, S.L.
(Balasch).

