BASES LEGALS PROMOCIÓ PIZZA A PUNT APPLE AIRPODS
1.- ORGANITZADOR i OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
Pizza a Punt Expansió, S.L., a partir d’ara PIZZA A PUNT, amb domicili en C/ Santa Eulàlia, 10,
08328 Alella, Barcelona i número d’identificació B67246363, organitzà el sorteig
#pizzaapuntfutbol en Instagram.
2.- PARTICIPANTS
Només podran participar en el present sorteig, de forma totalment gratuïta i voluntària, totes
aquelles persones físiques majors de 18 anys, amb DNI/NIE en vigor i amb residència legal en
territori espanyol i dins dels pobles a on hi hagi establiments oberts de Pizza a Punt o del radi
d´influència de repartiment dels mateixos.
3.- MECÀNICA DEL SORTEIG
La informació de la participació en el sorteig es durà a terme a través de l’espai de PIZZA A PUNT
en Instagram i de la publicitat duta a terme a dins d’aquesta xarxa social.
La campanya, a nivell publicitari de difusió de la mateixa, tindrà lloc a través d’Instagram i
començarà el dimarts dia 31 de Març de 2021 a les 00:00 h i finalitzarà el dilluns 5 d’Abril a les
23:59 h, ambdós inclosos.
Funcionament del sorteig:
- Es realitzarà 1 sorteig que tindrà lloc el dimarts 06/04/2021 amb el premi de 10
auriculars Apple AirPods 2a Generació. El mateix dia del sorteig s’anunciaran els
guanyadors (10) i els suplents (10).
-

Per a participar en el sorteig, els participants duran a terme les següents accions:
1. Convertir-se en seguidor del perfil de PIZZA A PUNT a Instagram.
2. Donar un like a la publicació del sorteig.
3. Etiquetar a un mínim de 3 amics i posar el hashtag #pizzaapunt.

Únicament seran vàlids els comentaris publicats amb aquests requisits. Els participants podran
comentar tantes vegades com vulguin entre les dates indicades, complint amb les condicions
establertes en les presents bases del sorteig.
4.- CONSIDERACIONS GENERALS
PIZZA A PUNT es reserva el dret a excloure de l’acció a qualsevol participant que actuï de manera
contraria a les presents Bases, actuï de mala fe o realitzi qualsevol acció tendent a alterar els
resultats de l’acció o el normal desenvolupament d’aquesta.
Així mateix:
Els participants son els únics responsables dels seus comentaris. Per tant, els participants en el
present sorteig es faran responsables de les reclamacions de qualsevol índole que tercers
poguessin fer, independentment de la naturalesa de les mateixes.
Per a participar en el sorteig, els autors i autores cedeixen de forma gratuïta a PIZZA A PUNT la
possibilitat de comunicar públicament en qualsevol mitjà, el nom dels participants i del
guanyador. Aquesta cessió serà per temps indefinit a comptar des del moment en què el
participant, per a un nombre de reproduccions il·limitat, en tots els països del món i per
qualsevol mitjà, online i offline, conegut o que pugui ser desenvolupat en un futur. Així mateix,
inclou la possibilitat per PIZZA A PUNT de cedir aquests drets a tercers perquè els exercitin amb
les mateixes finalitats.

5.- PREMIS
Hi hauran 10 guanyadors i 10 suplents, escollits a l'atzar a través de la plataforma de sortejos
homologada Easy Promos.
En el cas de que qualsevol guanyador directe no acceptés el premi, renunciés al mateix, o no
pogués ser localitzat en el termini d'una setmana des del final del sorteig, es procediria a
localitzar al suplent respectiu. En cas que tampoc es pogués contactar amb ell, aquest premi es
proclamaria desert.
Cada guanyador es portarà uns Auriculars Apple AirPods de 2a generació.
Els premis no es podran bescanviar en cap cas pel seu contravalor en metàl·lic ni ser objecte de
substitució, canvi, alteració o compensació. Un cop lliurats, PIZZA A PUNT no serà responsable
de possibles problemes tècnics que puguin tenir/sorgir dels mateixos. Cas de ser així, el
guanyador haurà de contactar amb Apple Espanya.
6.- COMUNICACIÓ DEL RESULTAT I LLIURAMENT DEL PREMI
Els guanyadors seran comunicats a través del perfil social de la marca Pizza a Punt en Instagram i
rebran un missatge privat al seu perfil d’Instagram.
Una vega comunicat, els guanyadors hauran d´enviar un missatge privat al perfil d’Instagram de
pizzaapunt dient el poble on viuen. Se’ls informarà de la delegació, a dins de la seva zona
d´influència, a on anar a recollir el regal. Per a poder recollir-ho, tindrà que anar el guanyador
en persona i presentar el seu DNI o passaport en vigor.
7.- RESPONSABILITAT I GARANTIES
Els participants assumeixen l'obligació de mantenir a PIZZA A PUNT i als seus col·laboradors en
aquesta promoció indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici
d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en l'incompliment de les presents Bases.
No obstant l'anterior, PIZZA A PUNT es reserva la facultat d'excloure a qualsevol participant,
mitjançant la utilització d'instruments tecnològics aptes a l'efecte, si tingués coneixement
efectiu que actuï de forma contrària a les presents Bases, realitzi activitat il·lícita o impedeixi el
normal desenvolupament de l'acció.
8.- ACEPTACIÓ I DIPÒSIT DE LES BASES
La participació en aquest sorteig implica, per si mateixa, l’acceptació de les bases i el criteri de
PIZZA A PUNT en l’elecció dels guanyadors. La falta d’aquesta acceptació per part del concursant
comportarà l’exclusió del sorteig. Aquestes bases estaran disponibles en format PDF en la
següent adreça: http://pizzaapunt.com/
9.- RESERVA DE DRETS
En tot cas, PIZZA A PUNT es reserva el dret a modificar aquestes bases (incloent-hi la possibilitat
d'estendre o reduir la durada del sorteig), així com el dret a eliminar d'aquest sorteig, qualsevol
comentari que vulneri o sigui susceptible de vulnerar drets de tercers, que incompleixi aquestes
bases, o bé, que es consideri inadequat pel seu contingut contrari a la moral, llei o ordre públic,
sense que d'això derivi cap dret per al participant d'obtenir cap compensació. PIZZA A PUNT es
reserva el dret de cancel·lar el sorteig en qualsevol moment, si no es pogués garantir el
funcionament adequat de la mateixa, ja sigui per motius tècnics, per exemple, virus, manipulació
o per qualsevol altre motiu de força major.

10.- JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa,
interpretació o compliment d'aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
11.- PROTECCIÓ DE DADES
L'empresa responsable del tractament de les seves dades és Pizza a Punt Expansió, S.L., a partir
d'ara PIZZA A PUNT, amb domicili en C / Santa Eulàlia, 10, 08328 Alella, Barcelona i número
d’identificació B67246363.
PIZZA A PUNT es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades
personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la
màxima cura.
De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i
concretament en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, cada Participant, amb l'acceptació d'aquestes
Bases Legals dona consentiment a que les dades personals facilitades per a la participació en
aquesta acció siguin incorporades a un fitxer titularitat de PIZZA a PUNT per utilitzar-los amb
fins informatius. Addicionalment, PIZZA A PUNT es reserva el dret d'explotar els resultats
d'aquesta informació en mitjans de comunicació.
Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables
de comunicar a PIZZA a PUNT qualsevol modificació de les mateixes. PIZZA A PUNT es reserva el
dret a excloure de la present acció a tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana
tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d'eines de
seguretat, no podent responsabilitzar a PIZZA A PUNT de sostraccions, modificacions o pèrdues
de dades il·lícites.
Els participants tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, sol·licitar la limitació
del tractament de les seves dades, oposar-se al tractament de les seves dades i sol·licitar la seva
portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu
electrònic info@pizzaapunt.com, indicant el motiu de la petició.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret
a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre
en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas
que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així
com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre
el curs i el resultat de la reclamació.

