SORTEIG COMBEL
Condicions generals de la promoció
ABACUS S.C.C.L, amb el propòsit de premiar els socis d’Abacus cooperativa que del
8 de novembre de 2016 al 8 de gener de 2017 comprin un llibre de l’editorial Combel,
sortejarà 4 targetes regal de 50€.
1. Àmbit territorial
No hi ha limitacions d’àmbit territorial. El premi però s’haurà de recollir a una botiga
Abacus.
2. Data d’inici i acabament de l’acció
Es podrà participar del 8 de novembre de 2016 al 8 de gener de 2017. El sorteig
entre els participants es durà a terme entre el 9 i el 10 de gener de 2017.
3. Condicions per a participar
En aquest sorteig hi pot participar tot aquell soci o sòcia d’Abacus cooperativa que
comprin un llibre de l’editorial Combel durant el període de la promoció.
4. Organitzador de la promoció
L’organitzador d’aquesta promoció és Abacus S.C.C.L amb domicili social a c/Perú,
186, 08020 de Barcelona i C.I.F. número F-08226714
5. Premis
 Es sortejarà 4 targetes regal d’Abacus amb 50€
6. Procediment del sorteig
Es llistaran tots els tiquets de les compres dels socis i sòcies de la cooperativa i
s’ordenaran de forma seqüencial, mitjançant sistema informàtic, de conformitat
amb el següent ordre i paràmetres de prioritat:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La botiga on s’ha fet la compra segons l’ordre que s’especifica a
continuació:

Balmes
Sabadell
Sta Coloma
Urquinaona
Badalona
Sants
Bellaterra (UAB)
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8. Blanquerna
(URL)
9. Girona
10. València
11. Castelló
12. c/ Perú
13. Pompeu (UPF)

14. Lleida
15. Vic Universitària
16. Tarragona
17. Sant Andreu
18. Manresa
19. Reus
20. Mataró

1

21. Sant Boi
22. Vilanova i la Geltrú
23. Mollet
24. Igualada
25. Granollers
26. Vic Centre
27. Figueres
28. L'illa Diagonal
29. Sant Cugat
30. L'Hospitalet


31. c/ Còrsega
32. Terrassa
33. Cornellà Nou
34. Abacus Banc
Sabadell
35. Fabra i Puig
36. Torrent
37. CC Aqua
38. Vilafranca
39. Palma

40. Baricentro
41. Abrera
42. Blanes
43. Figueres
d’Aragó
44. Masnou
45. Golmés

Dama

Per cadascuna de les botigues indicades i seguint l’ordre seqüencial
esmentat, els tiquets s’ordenaran per dia compra i per hora.

A resultes del procediment indicat a cada tiquet de compra li quedarà assignat un
número ordinal que és el que es tindrà consideració a efectes del sorteig.
El sorteig dels 4 premis es farà mitjançant l’extracció de l’esmentat número ordinal
que haurà estat assignat a cadascun dels tiquets de compra en el llistat de tiquets
configurats segons el procediment abans esmentat, i que serà extret a través d’un
procediment aleatori.
Els suplents de cada premiat seran les 3 persones que es trobin immediatament
després d’aquest en el llistat de participants i no se’ls hagi assignat cap premi.
7. Premiats
Abacus Cooperativa notificarà el premi a la persona guanyadora dins dels 5 dies
hàbils següents a la data del sorteig per telèfon i/o per correu electrònic i efectuarà
el lliurament del Premi.
Si transcorreguts 5 dies naturals des de la data del sorteig no hagués estat
possible localitzar al guanyador, aquest perdrà el premi, que serà assignat al
primer suplent que no hagi rebut cap premi i així successivament. El sistema de
comunicació i acceptació del premi als suplents serà el mateix que el descrit pels
guanyadors. En cas de que cap dels 3 suplents donés resposta es donarà per
desert el sorteig.
8. Comunicació
Abacus cooperativa es reserva el dret de comunicar en diferents mitjans publicitaris
i en la seva pàgina web el nom del guanyador del sorteig. Només pel fet d’acceptar
el premi, el beneficiari autoritza Abacus cooperativa a utilitzar la seva imatge en
l’explotació publicitària que es faci del premi concedit. L’acceptació dels premi
implica l’acceptació d’aquesta clàusula.
9. Exclosos
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Queden exclosos del sorteig les persones que no compleixin les condicions
especificades en aquestes bases, els socis treballadors d’Abacus cooperativa i els
seus familiars fins a 2on grau de consanguinitat.
11. Protecció de dades
Atès que tots els participants del sorteig han de tenir, necessàriament, la condició
de soci o sòcia d’Abacus i atès que Abacus a data d’avui, per aquesta condició
dels participants, ja fa tractament de les seves dades, les dades personals dels
participants en aquest sorteig i la imatge del guanyador queden subjectes a la
mateixa política de protecció de dades que Abacus ja duu a terme respecte dels
seus socis i sòcies i, per tant, seran objecte de tractament mitjançant el mateix
fitxer ja donat d’alta a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i en els mateixos termes i condicions que es tracten les dades personals
dels socis i sòcies d’Abacus, dels quals aquests són coneixedors.

10. Consideracions finals
El present sorteig té caràcter gratuït pels participants.
Les presents bases són a disposició de tots els socis d’Abacus en el web d’Abacus
cooperativa.
Tant el sorteig com els premis estan subjectes a canvis o modificacions en les
dates. En el cas que n’hi hagués algun, es comunicarà als socis participants.
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