
“VIP EIBAR ESPERIENTZIA BIREN ZOZKETA” PROMOZIOAREN
OINARRIAK 

1. Promozioaren antolatzailea 

“VIP  Eibar  esperientzia  biren  zozketa”  promozioaren  antolatzailea
IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
da, Espainiako nazionalitatea duena, A-95321386 IFK duena, eta egoitza
Bilboko  Máximo  Agirre  kaleko  18  bis  zenbakian  duena  (aurrerantzean
“IMQ”).

2. Promozioaren eremua

Promozio honetan sartu ahal izango dira Eibarreko bazkide eta zaleak, 18
urtetik gorakoak. 

Promozioan parte hartzetik kanpo geratuko dira berariaz:

 GRUPO IMQko enplegatuak, horien ezkontideak, anaia-arrebak eta
lehen mailako aurreko eta ondorengo zuzenak. 

3. Promozioan parte hartzeko baldintzak eta mekanika

Promozioan parte hartu ahal izateko, interesdunek eskatutako datuak eman
beharko dizkiote IMQri.  

Sustapenaren  alditik  kanpo  jasotzen  diren  erregistroak  ez  dira  ontzat
emango promozioan parte hartzeko.

4. Iraupena

Promozioa 2017ko abenduaren 1(e)ko 08:00etan hasiko da, eta urtarrilaren
31ko 24:00etan amaituko da.  

5. Saria

Saridunek bi lagunentzako VIP Eibar esperientzia izango dute, partida bat
ikusteko eta VIP gunean sartzeko, eta jokalariek sinatutako kamiseta eta
bufanda. 

.

6. Irabazleak hautatzea

IMQk  VIP  Eibar  esperientzia  biak  emango  dizkie  abenduaren  1(e)ko
08:00etatik urtarrilaren  31ko 24:00etara bitartean eskatutako datuak IMQk
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http://www.autonomosgratisimq.es/


zehaztutako  orrialde  digitalean  eman  duten  pertsona  guztien  artean
egindako zozketaren irabazleei

7. Irabazleen izenak argitaratzea

Irabazleen  izen-abizenak  2018ko  otsailaren   8an  argitaratuko  dira
http://www.imq.es web orrialdeko prentsa aretoan. 

Sariak  nominatiboak  eta  besterenezinak  izango  dira,  horrenbestez,
irabazleak saria onartzen ez badu edo uko egiten badio, galdu egingo du
irabazle eskubidea, eta bere saria berriro zozkatuko da saririk jaso ez duten
gainerako parte-hartzaileen artean. 

Aseguruak  IMQk  emango  ditu  Bilboko,  Gasteizko  eta  Donostiako  bulego
nagusietan.

IMQ  edozein  erantzukizunetatik  salbuetsita  geratuko  da  saridunak
eskainitako datuetan bera identifikatzea,  harremanetan jartzea edo saria
ematea eragozten duen akatsen bat egonez gero.

8.  Irudi-eskubideak lagatzea:

Parte hartzaileetako bakoitzak baimena ematen diote berariaz IMQri euren
izena, abizenak eta irudia erabiltzeko sustapenarekin lotutako jarduerarekin
(parte hartzaile guztiek izan dezaten irabazleen izen-abizenen berri, batez
ere), publizitate edo dibulgazio xedeetarako, eta parte hartzaileek ez dute
horregatik ordainik izango.

9. Datu pertsonalen tratamendua

Parte-hartzaileek emandako datu pertsonalak konfidentzialki tratatuko dira
eta izaera pertsonaleko datuen fitxategi automatizatu batean biltegiratuko
dira,  IMQ  delarik  fitxategi  horren  titular  eta  erantzule.  Datu  horiek
sustapenean parte hartzea kudeatzeko erabiliko dira. 

Horretarako laukia markatuta kontrakorik adierazi ezean, baimena ematen
duzu  IMQk  eta  Grupo  IMQko  sozietateek   (www.grupoimq.es orrialdean
identifikatutakoak)  aseguru,  osasun  asistentzia,  gizarte  eta  osasun
asistentzia,  lan-arriskuen  prebentzio,  osasun  eta  ongizate
produktuei/zerbitzuei  buruzko  komunikazio  komertzialak  bidaltzeko,
bitarteko  elektronikoen  zein  bestelakoen  bidez.  Xede  horretarako,  IMQk
zure  kontakturako  datuak  eta  datu  pertsonalak  emango  dizkie  sozietate
horiei. 

IMQk  konpromisoa  hartzen  du  datu  pertsonal  horiek  ez  jakinarazteko
IMQkoak  ez  diren  hirugarrenei,  baldin  eta  datuak  lortzeko  erabili  zen
helburuaren arabera IMQren izenean eta ordezkaritzan ari diren edo IMQren
negozioarekin harremana duten pertsonei lagatzea beharrezkoa ez bada.

Parte-hartzaileek  horretarako  araudiak  aitortzen  dizkien  eskubideak
egikaritu ahal izango dituzte (datuetara sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko
eta/edo aurka egiteko eskubideak barne) aurrez aurre edo Máximo Aguirre
18  bis  48011posta  helbidera  eskaera  bidalita,  izen  osoa  adierazita  eta
NANaren  fotokopia  erantsita,  honako  erreferentzia  honekin:  VIP  Eibar
esperientzia.
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Datuak bidaltzeak azaldu den datuen tratamendua egiteko baimena berariaz
ematea dakar. 

10. Oinarriak aldatzea

IMQk  beretzat  gordeko  du  promozioa  baliogabetzeko  edo  oinarri  hauek
aldatzeko eskubidea, eragiketaren funtzionamendu egokia bermatzerik ez
egoteagatik,  arrazoi  teknikoengatik,  antolamendukoengatik  edo
ezinbestekoengatik.  Halaber,  eskatutako  baldintzak  betetzen  ez  dituztela
edo fede gaiztoz aritu direla iritziz gero, parte-hartzaileak kanpoan uzteko
eskubidea  eta  sariak  pareko  balioa  duten  beste  batzuekin  ordezteko
eskubidea ere beretzat gordeko ditu.

11. Lehiaketako oinarriak onartzea

Lehiaketa  honetan  parte  hartzeak  parte-hartzaileek  Oinarri  hauek  eta
IMQren irizpideak osorik eta erreserbarik gabe onartzea dakar, Oinarriekin
loturiko edozein gairen ebazpenari eta interpretazioari dagokionez.

IMQk  beretzat  gordetzen  du  edozein  parte-hartzaile  kanporatzeko
eskubidea, baldin eta, promozioa egiten den bitartean, esaldi iraingarriak,
hitz  itsusiak,  desegokiak,  laidoak,  mehatxuak  eta,  azken  batean,
hirugarrengoekiko (pertsona fisikoak izan nahiz juridikoak izan) errespetu
eza  erakusten  duen  edo,  oro  har,  moralaren  eta  ordena  publikoaren
aurkako  edozein  adierazpen  egiten  badu  bere  erantzunetan  edo
eskuhartzeetan.

12. Lege eta jurisdikzio aplikagarria:

Espainiako legeek arautuko dute lehiaketa hau.

Parte-hartzaileak  onartu  egiten  du,  legokiokeen  beste  edozein  foruri
berariaz uko eginez, lehiaketa honetan parte hartzeak eragindako edozein
desakordio Bilboko Epaitegi eta Auzitegien mende jartzea, legezko xedapen
batek erabiltzailearen alde beste jurisdikzioren bat ezartzen duen kasuetan
izan ezik.
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