
 
BASES LEGALS DEL SORTEIG CAP DE SETMANA VILASIRA 07 2022  
 
 
PRIMERA. COMPANYIA ORGANITZADORA.  
Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V., amb domicili social en l’av. De Juan de la Cierva, 
núm. 9 del Parc Tecnològic – Paterna, té previst celebrar un SORTEIG que es desenvoluparà de 
conformitat amb aquestes bases  
 
SEGONA. FINALITAT.  
Aquesta promoció té com a finalitat premiar a les persones que hagen participat en una 
oposició a funcionari públic entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2022 i que entreguen en qualsevol 
oficina de l’entitat abans d’aquesta data el fullet que s’haurà distribuït a l’eixida dels llocs de 
celebració de les oposicions esmentades. 
 
TERCERA. ÀMBIT TERRITORIAL.  
L’àmbit territorial de la promoció comprendrà el territori nacional.  
 
QUARTA. DATES DEL SORTEIG.  
Se celebrarà un únic sorteig. El sorteig se celebrarà l’11 de juliol de 2022, i es farà públic 
l’endemà. 
 
CINQUENA. GRATUÏTAT.  
Aquesta promoció tindrà caràcter gratuït, de tal manera que per a obtindre el premi no caldrà 
desemborsar cap quantitat addicional a Caixa Popular, així com tampoc la cessió de les dades a 
l’entitat per a finalitats alienes a la celebració del sorteig 
 
SISENA. LEGITIMACIÓ PARTICULAR.  
Participaran en el sorteig totes les persones que entreguen el fullet indicat en la primera base, 
emplenat degudament, en qualsevol oficina de Caixa Popular com a data límit el 30 de juny de 
2022. 
 

No poden participar en el sorteig els empleats, cònjuges i fills no emancipats dels empleats de 
Caixa Popular.  

 

Caixa Popular es reserva el dret d’excloure de la promoció i, per tant, del lliurament del premi, 
el/s participant/s que, a parer seu hi haguera/en participat de manera incorrecta o els 
participants que defrauden, alteren o inutilitzen el bon funcionament i el transcurs normal i 
reglamentari aquesta promoció.  

 

SETENA. DESCRIPCIÓ DEL PREMI.  

Entre tots els participants en aquesta promoció se sortejarà un cap de setmana per a dues 
persones en Vilasira Room&Wines, amb pensió completa, amb un valor de mercat de 500 
euros. 
 
El guanyador ha de gaudir del premi abans del 30/09/2022.  
 
El guanyador/a té dret a renunciar al premi guanyat, no obstant això, en cap cas canviar-lo per 
un altre de diferent.  



 
El premi està subjecte a la fiscalitat vigent. 
 
 
HUITENA. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG I PROCEDIMENT.  
Se celebrarà un únic sorteig, una vegada finalitzada la promoció. La data d’aquest sorteig serà 
l’11 de juliol de 2022.  
 
Els participants seran les persones que, tal com s’indica en la base 6a, hagen entregat el fullet 
emplenat degudament en qualsevol oficina de Caixa Popular com a data límit el 30 de juny. 
 
S’extraurà 1 guanyador i 2 d’addicionals, que tindran la consideració de suplents o reserves per 
al cas que el/la guanyador/a extret inicialment renunciara al premi obtingut, no complira els 
requisits establits en la clàusula 6a o no es poguera contactar amb ell.  
 
L’entitat farà 2 intents de contacte via correu electrònic; si en el termini de 5 dies naturals des 
del primer intent no haguera resultat possible la comunicació amb el client, el premi serà 
adjudicat al client reserva següent.  
 
S’aplicarà la fiscalitat vigent en el moment del lliurament dels premis. 
 
 
NOVENA.-DRETS D’IMATGE.  
Si el guanyador/a l’autoritza, Caixa Popular podrà reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms, 
oficina de què és client i imatge en qualsevol activitat publipromocional relacionada amb el 
sorteig en què ha resultat guanyador, com ara cartells en oficina, publicació en el web de 
l’entitat, notes de premsa o comunicació en xarxes socials, sense que aquesta utilització li 
conferisca dret de remuneració o cap benefici, amb excepció feta del lliurament del premi.  
 
Les dades personals dels participants a què es tinga accés a conseqüència de la celebració del 
sorteig es tractaran d’acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades, 
segons es detalla a continuació. 
 
DESENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.  
Aquesta clàusula resumeix la nostra política de protecció de dades, i ai escau pot afegir alguna 
especificació pròpia pel que fa al tractament de les seues dades personals.  
 
Qui és el responsable del tractament de les seues dades?  
Caixa Popular- Caixa Rural Coop. de Crèdit V.  
 
Per a quines finalitats es tractaran les seues dades personals?  
• Per a la comunicació i el lliurament del premi al guanyador/s.  
• Així mateix, sempre amb el seu consentiment, el nom, els cognoms i la imatge podran 
publicar-se en les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube de Caixa 
Popular, així com en activitats publipromocionals com ara cartells en oficina, publicació en el 
web de l’entitat i notes de premsa, sense que aquesta autorització li conferisca dret de 
remuneració o cap benefici, amb excepció feta del lliurament de premis, això últim sempre que 
vosté ho haja autoritzat prèviament. 
 
Per què es tracten les seues dades? – Legitimació.  



Els tractaments de les seues dades personals es faran sobre la base de l’interés legítim de 
l’entitat per a la realització del sorteig. En cas d’utilitzar les seues dades personals per a 
publicar-les en xarxes socials, activitats promocionals com ara cartells en oficina, publicació en 
el web de l’entitat i notes de premsa, la legitimació serà el seu consentiment. 
 
Qui podrà veure les seues dades?  
Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V., com a responsable del tractament de les seues 
dades personals. A més, sempre que ho consenta, les seues dades seran publicades en perfils 
oficials de Caixa Popular en xarxes socials, així com en activitats publipromocionals com ara 
cartells en oficina, publicació en el web de l’entitat i notes de premsa. Fora d’aquests supòsits, 
només se cediran les dades al proveïdor de viatges per gestionar l’estada resultant del premi. 
No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal. Podran ser destinataris els proveïdors 
d’algun servei, però això es farà sempre amb contractes i garanties subjectes als models 
aprovats per les autoritats en matèria de protecció de dades.  
 
 
Quins drets té?  
Com a titular de les dades, vosté té dret a accedir, actualitzar, rectificar, i suprimir les dades, 
així com altres drets, dirigint-se a Caixa Popular-Caixa Rural Coop. de Crèdit V., av. Juan de la 
Cierva, 9, Parc Tecnològic-València, personant-se en qualsevol de les nostres oficines o en 
l’adreça de correu electrònic dpo_caixapopular@caixarural.com, adjuntant còpia del seu DNI o 
un altre document legal identificatiu.  
 
Quant de temps es conservaran les seues dades?  
Les dades es conservaran durant el termini d’un any a comptar des de la finalització del sorteig.  
 
ONZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.  
S’informa els possibles participants que el simple fet de participar en el sorteig implica 
l’acceptació total d’aquestes bases, que estaran a la disposició de qualsevol persona 
interessada en la pàgina web de l’entitat, www.caixapopular.es, i es podran sol·licitar igualment 
per escrit a Caixa Popular, av. de Juan de la Cierva, núm. 9, CP 46980, Parc Tecnològic – 
Paterna. 
 


