OINARRIAK
ZOZKETAREN TERMINOAK ETA BALDINTZAK :
“Lea Artibai; Bizkaia ezezaguna”
KLAUSULA 1.- Erakunde antolatzailea
Lea ARTIBAI GARAPEN AGENTZIA; IFZ: A-95210449; helbide soziala: Lea-Artibai Berrikuntza
Gunea. Xemein etorbidea 12-A. Markina-Xemeinek, ondoren adierazitako egunetan, "Lea
Artibai; la Bizkaia ezezaguna" zozketa antolatu du, oinarri hauetan jasotzen diren baldintzen
arabera.

KLAUSULA 2.- Oinarriak onartzea
Oinarri hauek interesdunen eskura daude www.leaartibaiturismo.com
Zozketan parte hartzeak esan nahi du parte-hartzaileek:

webgunean.

1. Oinarri hauetan ezarritako baldintza guzti-guztiak betetzen dituzte.
2. Oinarrietako termino eta baldintza guztiak onartzen dituzte, pribatutasun-politika eta
datuen babesa barne.
3. Zozketatik eratorritako edozein gai ebazteari dagokionez, erakundearen irizpidea
onartzen dute.

KLAUSULA 3.- Parte-hartzaileen betekizunak
Zozketan parte hartzeko baldintzak:
✔ 18 urtetik gora izatea.
✔ NAN edo egoitza-txartela indarrean izatea.

KLAUSULA 4.- Parte hartzeko epea
Zozketan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea:
-. 2021eko ekainaren 27tik 2021eko uztailaren 4ra, biak barne.
Epe hori aldatu (luzatu edo murriztu) ahal izango du Lea Artibai Garapen Agentziak, ospatu
aurreko edozein unetan, eta epe berria www.leaartibaiturismo.com webgunean jakinaraziko da.

KLAUSULA 5.- Parte hartzeko eskaera aurkezteko modua
Zozketan parte hartu ahal izango dute, eta baldintza hauek bete beharko dituzte Instagramen:
1. @visitbiscay eta@leartibaiturismo kontuen jarraitzaile/fan bihurtzea.
2. Komentario baten bidez, esperientzia honetaz norekin gozatu nahiko luketen aipatzea.
3. Ezinbestekoa da pertsona hori etiketatzea.
4. Argitalpenari like ematea.
Sari bakarra zozkatuko da Instagrameko partaideen artean. Parte-hartzaileek nahi adina iruzkin
egin ahal izango dituzte, pertsona desberdinak etiketatuz, irabazteko aukera gehiago izateko.
Ez dira onartuko eduki desegokia duten iruzkinak, baldin eta iraingarriak, iraingarriak edo
diskriminatzaileak badira edo hirugarrenen eskubideak urra baditzakete. Are gehiago,
argitalpen horiek ezabatzeko edo eduki iraingarriak dituzten parte-hartzaileak deskalifikatzeko
aukera ere aurreikus daiteke.
Zozketan ezin izango dute parte hartu Lea Artibai Garapen Agentziarekin edo taldeko
enpresekin lotura duten pertsonek, lan- edo lanbide-arloan, ez eta antolaketan edo/eta
prestakuntzan zuzenean edo zeharka parte hartu dutenek eta lehen mailako senideek ere.
KLAUSULA 6.- Saria
Zozketa: sari bakarra (1).
Saria honako hau da: egun bat (1) Lea Artibain, bi (2) lagunentzat.
Erakundeak saria antzeko ezaugarriak edo handiagoak dituen beste batekin ordezkatzeko
eskubidea izango du.

Saria pertsonala eta besterenezina da. Beraz, irabazleak eta hark laguntzaile izendatzen duen
pertsonak soilik trukatu ahal izango dute.

Saria ezin zaie beste sari batzuei metatu, ezin da beste zerbitzu batengatik trukatu, ezta
eskudirutan duen balioagatik ere.
Sariak barne hartzen ditu:
✔ 2 lagunentzako gau 1 Antsotegi hotelean (Etxebarria)
✔ Bazkaria edo afaria Ebisu jatetxean (Silken Hotela Uribarren Jauregia, Lekeitio)
✔ Mendexa Aventura Park-era joateko 2 sarrera (Mendexa)

✔ Pintxopote 2 pertsonentzako Maite tabernan (Lekeitio)
✔ Santa Katalinako Itsasargiko bisita 2 pertsonentzat (Lekeitio)
Sariak EZ ditu barne hartzen:

✔ Bidaian sor daitezkeen aparteko gastuak.
✔ Aurreko atalean aipatu ez den beste edozein zerbitzu.

KLAUSULA 7.- Zozketa
Zozketaren eguna:
- 2021eko uztailaren 5ean
Zozketa egiteko modua:
Promozio-oinarrietan ezarritako baldintzak bete dituzten Instagrameko parte-hartzaile
guztien artean zozketa bakarra egingo da.
1. Bi (2) parte-hartzaile aterako dira Easypromos aplikazioaren edo antzekoaren
bidez.
○ Bat (1), lehenengoa, irabazleari dagokiona.
○ Bat (1) gehigarria, irabazlearen ordezko gisa, erauzketa-ordena zorrotzean.
Lea Artibai Garapen Agentziak Instagrameko kontuen izenak aterako ditu (@).

KLAUSULA 8.- Sari ematea
Lea Artibai Garapen Agentziako langileek emaitza jakinaraziko diote irabazleari, eta jakinarazpen
bat bidaliko diote mezu pribatu bidez, Instagram bidez, eta helbide elektroniko bat eskatuko zaio
sariaren onarpena bidaltzeko.
Irabazleak saria onartu beharko du. Horretarako, saria onartzeko mezu elektroniko bat bidali
beharko du turismo@leartibai.com helbidera, saria emateko eta gozatzeko baldintzak jasotzeko.
Saria onartzeko e-maila bidali beharko duzu gehienez ere egutegiko hamar (10) eguneko epean.
Hamar (10) egun naturaleko epea zozketa irabazi duela jakinarazten zaion posta elektronikoa
jaso eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen.

Adierazitako epean erantzuten ez badu, edo saria ukatzen badu, irabazlearen izaera galduko du,
eta Lea Artibai Garapen Agentziaren esku geratuko da saria. Hura erreserba-erregistroetara
(ordezkoetara) joango da, erauzte-ordenaren arabera.

Saria 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean hartu beharko da, betiere
hotel-plazak eta zerbitzuak (bisitak eta abar) eskuragarri badaude.
Bidaiaren egunak ez dira goi-denboraldikoak (uztaila, abuztua, Aste Santua eta nazioko eta/edo
tokiko jaiegun izendatutako egunak).
Irteera-data finkatu ondoren, ezingo da aldatu. Aldaketak edo baliogabetzeak eragindako
gastuak irabazleak ordaindu beharko ditu.

Erakundeak
ez
du
inolako
erantzukizunik
izango
gorabeherei
dagokienez.
Beren borondatetik at, bidaian zehar gerta litezkeenak. Sariaren zenbatekoa indarrean dagoen
zerga-legeria aplikagarriaren mende dago.

KLAUSULA 9.- Sariaren irabazlearentzako betebeharrak
Sustapenean parte hartzen duten guztiek, parte hartze hutsagatik, sustapenaren oinarriak, parte
hartzeko arauak, baldintzak eta pribatutasun-politika eta datuen babesa onartzen dituzte.
Sustapenaren oinarriak edozein interesdunen eskura egongo dira www.leaartibaiturismo.com
webgunean.

Saria onartuz, irabazleak baimena ematen dio Lea Artibai Garapen Agentziari emandako datuak
(izen-abizenak eta beste datu batzuk) argitaratzeko eta erabiltzeko, bai eta haren irudia ere,
irabazle suertatu den sustapenarekin zerikusia duen edozein jarduera publikotan. Erabilera
horrek ez dio inolako ordainsaririk edo irabazirik jasotzeko eskubiderik ematen, irabazitako saria
izan ezik. Ezezkoa emanez gero, saria jasotzeko eskubidea galduko du.

KLAUSULA 10.- Datu pertsonalen babesa
Internet bidez jasotako datuak zozketarako datu-base batean sartuko dira, promozio-epea
amaitu ondoren.
Parte-hartzaileek ematen dituzten datuak abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (Datu
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa) eta Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu
pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta indarrean
dagoen gainerako araudiaren arabera tratatuko dira.

Tratamenduaren arduraduna:
LEA ARTIBAI GARAPEN AGENTZIA (IFZ: A-95210449)
Egoitza soziala Lea-Artibai Berrikuntza Gunean. Xemein etorbidea 12-A. Markina-Xemein

Tratamenduaren helburua eta legitimazioa:
- Zozketan parte hartzeko izapideak egitea eta, hala badagokio, saria ematea, dagozkion
zerga-atxikipenekin.
- Lea Artibai Garapen Agentziari buruzko informazioa bidaltzea parte-hartzaileei. - Landutako
datuak:
- Zozketan izena ematean parte-hartzaileek emandako datuak, bai eta aipatutako helburuak
behar bezala betetzeko eska daitezkeen gainerako datuak ere.
Hartzaileak:
Aurrez aurreikusitako helburuak garatzeko, ez da aurreikusten zure datuak hirugarren
sozietateei jakinaraziko zaizkienik, legezko betebeharrik izan ezean.
Nazioarteko transferentziak:
Irabazlearen datuak Lea Artibai Garapen Agentziaren Web plataformetan edo sare sozialetan
argitara daitezke.
Argitalpen horrek nazioarteko transferentzia bat ekar dezake berekin, datuak babesteko
araudiak Europakoaren maila baliokidea ez duen herrialde batera bideratua.
Interesdunak, zozketan parte hartuz, transferentzia hori onartzen du, Lea Artibai Garapen
Agentziak emandako datuen segurtasun-maila bermatzeko neurri osagarriak hartu ahal izateari
kalterik egin gabe.
Kontserbazio-epea:
Datuak gorde egingo dira bildu ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik eta datuen
tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran.
Eskubideak:
Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko eskubideak erabil ditzakezu,
bai eta datuak tratatzeko mugak jartzeko eta datuen aurka egiteko eskubideak ere, bai eta zure
datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakiak ez hartzeko eskubideak ere,
hala dagokionean, Lea Artibai Garapen Agentziaren aurrean (Xemein etorbidea 12-A). MarkinaXemein.
Sustapenean parte hartzen duten guztiek baimena ematen diote Lea Artibai Garapen Agentziari
beren izen-abizenak argitara ditzan, oinarri hauetan xedatutako ondorioetarako, eta aldizka

erabili ahal izango dira parte-hartzaile irabazlearen izena eta irudia, bai eta haren helbide
elektronikoa ere, sustapen-informazioa bidaltzeko.

Lea Artibai Garapen Agentziak ezin izango ditu erabili parte-hartzaileek emandako datuak
oinarrietan adierazitakoaz bestelako helburu batekin, eta datuak babesteari buruz indarrean
dagoen legeriaren arabera tratatuko ditu.

KLAUSULA 11.- Oinarriak onartzea. Erantzukizuna.
1.

Zozketan parte hartze hutsak oinarri hauek osorik onartzea dakar.

2.
Lea Artibai Garapen Agentziak zozketaren oinarriak aldatzeko eskubidea izango du,
osorik edo zati bat, edozein unetan. Halaber, eskubidea izango du hura deuseztatzeko edo saria
hutsik uzteko, irregulartasunen bat hautemanez gero. Edozein aldaketa egin ondoren, behar
bezala jakinaraziko zaie parte-hartzaileei www.leaartibaiturismo.com orrian.
3.
Lea Artibai Garapen Agentziak eskubidea izango du zozketan parte hartzetik kanpo
uzteko oinarri hauetan jasotako edozein baldintza betetzen ez dutela uste duten parte-hartzaile
guztiak. Parte-hartzaile bat baztertzeak, arrazoia edozein dela ere, parte-hartzaile-izaeratik
eratorritako eskubide guztiak galtzea dakar.
4.
Oinarri hauek gehiegikeriaz edo iruzurrez erabiliz gero, zozketan parte hartzen duena
deskalifikatu egingo da.
5.
Lea Artibai Garapen Agentziak ez du inolako erantzukizunik izango, baldin eta partehartzaileek emandako datuetan akatsen bat badago eta identifikatu ezin badira.
6.
Antolakundeak eskubidea izango du, antolakundearen kontrolarekin zerikusirik ez duten
inguruabarrak direla-eta, zozketaren baldintzak aldatzeko edo ezeztatzeko, zozketa egiten den
bitartean.

KLAUSULA 12.- Aplikatu beharreko legea
Oinarri horiek Espainiako legeriaren mende daude.
Lea Artibai Garapen Agentziak eta sustapenean parte hartzen dutenek berariaz uko egiten diete
beste edozein foruri, eta Bilboko epaitegien eta auzitegien mende jartzen dira, bien artean sor
litekeen edozein eztabaidatarako.

