Bases Legals "Un any d'oli gratis"
Olis Bargalló S.A. (En endavant el ORGANITZADOR), amb domicili en C / França, 5
Pol.Ind. Rosanes 08.769 Castellvi de Rosanes (BCN) i amb NIF A08871386, organitza
l'acció "Sorteig d'un Any de Oli Gratis" per a la promoció de la marca Olis Bargalló,
consistent en un sorteig dirigit als consumidors de la marca.
1. Àmbit d'aplicació
1.1. subjectiu
Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys, que durant el període de
participació resideixin legalment a l'Estat espanyol i que hagin comprat legalment els
productes d'Olis Bargalló subjectes al concurs (ampolles d'oli d'oliva verge extra Oli
Bargalló Arbequina, Picual i / o Cupatge de 750 ml.). Es requerirà el tiquet de compra
així com el collarí de l'ampolla per poder participar en el sorteig. Queden excloses de
participar empleats del ORGANITZADOR, els seus familiars i persones de les
empreses que col·laborin en la gestió de la present acció promocional.
1.2 Temporal i territorial
La promoció s'inicia el dia 1 d'abril de 2019 i finalitza el 31 d'agost de l'el 2019.
El ORGANITZADOR es reserva el dret de cancel·lar anticipadament aquesta promoció
o modificar-la o perllongar en el temps.
L'àmbit territorial de la promoció és l'Estat espanyol.
2. Premis
Es designaran cinc guanyadors, un per mes.
El premi consisteix en l'oli d'oliva verge extra que gasta una família a l'any (50 litres,
aproximadament).
Cada guanyador / a es triaran per sorteig la primera setmana del mes d'entre tots els
participants del mes anterior, i es publicarà al web d'Olis Bargalló, així com en els
perfils socials de twitter i Facebook (la primera setmana de maig, juny , juliol, agost i
setembre de 2019).
Només és possible un premi per persona, tot i que cada persona pot participar amb més
d'un codi promocional a cada sorteig de cada mes. En cap cas es podran canviar el
premi pel seu valor en metàl·lic, ni ser comercialitzat o cedit a terceres persones.
3. Mecànica de la promoció-Sorteig.
Cada usuari que vulgui entrar en el sorteig de comprar un producte d'Olis Bargalló que
tingui el collarí promocional indicats a l'apartat 1.1. Haurà d'entrar al web
www.olisbargallo.com i introduir el codi promocional que tingui la seva ampolla, així
com les seves dades personals.

És imprescindible que cada participant guardi el tiquet de compra que acrediti que ha
comprat aquesta ampolla d'oli d'oliva verge extra. Així mateix, haurà de guardar el
collarí promocional per poder rebre el premi, en cas de resultar guanyador.
4. Elecció guanyadors.
El ORGANITZADOR davant notari efectuarà els cinc sortejos dels quals sortiran els
guanyadors.
1. El primer sorteig, entre l'1 i el 7 de maig de el 2019.
2. El segon sorteig, entre l'1 i el 7 de juny de el 2019.
3. El tercer sorteig, entre l'1 i el 7 de juliol de el 2019.
4. El quart sorteig, entre l'1 i el 7 d'agost de el 2019.
5. El cinquè sorteig, entre l'1 i el 7 de setembre de el 2019.
En cas que surti un nom repetit, es desestimarà el duplicat, amb l'objectiu que cada
guanyador només obtingui 1 premi.
5. Comunicació i lliurament del premi
Un cop designades les persones guanyadores, es publicaran els noms dels guanyadors /
es al web www.olisbargallo.com així com en els perfils de la marca a Facebook,
Twitter.
Les persones guanyadores s'han de posar en contacte amb el ORGANITZADOR
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça:
comunicacio@olisbargallo.com, amb les seves dades postals (nom i cognoms i adreça
postal) per procedir a l'enviament del premi.
S'entén que el ORGANITZADOR ha realitzat les gestions oportunes per a la
localització de la persona guanyadora del premi, si transcorreguts 7 dies naturals des
que la companyia s'hagi comunicat amb els / les guanyadors / es, aquests no s'haguessin
dirigit a la companyia per facilitar les dades. Si no, el premi quedarà desert.
També es declararà desert el premi en cas que la persona guanyadora no complís
algunes de les bases aquí establertes.
6. Protecció de dades de caràcter personal.
Les dades personals que voluntàriament faciliti el participant seran tractades d'acord
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i seran utilitzades
exclusivament amb la finalitat de poder gestionar la present promoció. Transcorreguts
dos (2) mesos des de la finalització de la promoció, les dades seran eliminats.
Les dades addicionals que siguin traslladats pel guanyador per a la recepció i, si escau,
comunicació pública del premi, seran utilitzades exclusivament per dur a terme la
correcta gestió de la comunicació pública i lliurament del premi.
La indicació de les dades personals de les persones guanyadores tindrà caràcter
obligatori, en la mesura que seran necessaris per a la gestió del premi.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació oposició i cancel·lació podran exercir per mitjà
del correu electrònic comunicacio@olisbargallo.com així com en la direcció del
ORGANITZADOR.
7. Retenció fiscal
De conformitat amb la normativa de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, el
premi concedit per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries
vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a
compte sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros. S'informa en aquest
sentit, que el valor dels premis de la present promoció és inferior a aquesta quantia, pel
que no procedeix realitzar retenció o ingrés a compte.
8. Generals
a) La participació en la present promoció suposa el coneixement i acceptació de les
presents bases i el criteri del ORGANITZADOR per a la resolució de qualsevol
incidència.
b) La participació en la present promoció és gratuïta, sense cost per al participant,
excepte els inherents a la utilització d'Internet.
c) L'ORGANITZADOR es reserva el dret d'efectuar qualsevol canvi, suspendre,
cancel·lar o ampliar aquesta promoció sempre que hi hagi una causa que ho justifiqui,
inclòs l'incompliment dels nivells de participació previstos en el moment d'elaborar la
campanya de promoció, sense que això suposi un deure d'indemnització de cap tipus.
d) L'ORGANITZADOR es reserva el dret de deixar fora de la present promoció a
aquells participants, i si és el cas guanyadors, que realitzin una utilització abusiva o
fraudulenta d'aquestes Bases, facilitin dades falses o no veraces o, en general, que no
compleixin amb alguna de les condicions aquí establertes o no acceptin el seu contingut.
En cas de desqualificació de participants, la companyia es reserva el dret a declarar el
seu premi desert.
e) Les dades personals que voluntàriament faciliti el participant han de ser veraces i
completes. En cas de no ser-ho el ORGANITZADOR quedaria facultat per excloure de
la promoció al participant en qüestió.
f) Les presents bases seran accessibles a través del perfil d'Olis Bargalló a Facebook,
així com a la web www.olisbargallo.com

