BASES CONCURS CONSUM DIA MUNDIAL DE CONSUMIDOR
MARÇ 2018

Descripció del concurs.
L’Oficina de Consum de la Garrotxa, per commemorar el Dia Mundial del
Consumidor, que és el 15 de març, organitza un concurs per fomentar el
coneixement dels drets dels consumidors.
El concurs consisteix en respondre la pregunta:
A casa, legalment no ens poden vendre res sense la nostra autorització
prèvia i, si ho fan, és denunciable
CERT (D’acord amb la nova llei de comerç).
FALS (A casa pot venir o trucar tothom).
La participació serà vàlida des del 15 de març i fins al divendres 30 de març a les
15:00h, deixant les respostes i les dades personals per alguna d’aquestes vies:




L'urna que trobareu al Consell Comarcal de la Garrotxa, Av. Onze de
Setembre, 22 d'Olot
Al
Facebook
del
Consell
Comarcal
de
la
Garrotxa
(facebook.com/CCGarrotxa)
L'adreça de correu electrònic consum@garrotxa.cat

El premi consisteix en un dinar per a dues persones al restaurant Hostal del
Sol, de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Desvinculació de facebook
Facebook no avala, ni patrocina, ni administra aquest concurs/promoció, ni hi
està associat de cap manera. L’usuari d’aquest concurs es desvincula
absolutament de Facebook i es conscient que està proporcionant la seva
informació a L’Oficina de Consum de la Garrotxa i no a facebook. La informació
que proporcioni l’usuari a l’Oficina de Consum de la Garrotxa només s’utilitzarà
per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en el cas
que resulti guanyador.
Requisits de participació:
Els participants han de ser majors de 18 anys, seguidors de la pàgina Consell
Comarcal de la Garrotxa i respondre correctament a la pregunta formulada.

Gratuïtat:
La participació en aquest concurs és gratuïta i implica l’acceptació de les
següents bases.
Límit de participacions:
No s’admetrà més d’una participació per persona, independentment de la via
de participació.
L’organització es reserva el dret d’eliminar de la participació al participant que
no compleixi amb els requisits especificats a les presents bases. Així mateix,
s’eliminarà de la participació a aquells que actuïn fraudulentament, amb
accions o omissions abusives i/o malintencionades o que comportin una
desigualtat d’oportunitats entre els participants.
Guanyador i premi.
El guanyador o guanyadora del concurs serà triat, a l’atzar, entre tots els
participants per les diferents vies que hagin respost correctament a la pregunta
formulada. El guanyador o guanyadora, en un màxim de 15 dies des de la
realització del sorteig haurà de contactar amb l’Oficina de Consum de la
Garrotxa.
El Consell Comarcal de la Garrotxa publicarà el nom del guanyador/a a través
de les xarxes socials pròpies i del web www.garrotxa.cat
El premi del present concurs en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o
compensació en diners a petició del guanyador/a.
Les característiques del premi seran establertes per l’Hostal del Sol.
L’establiment establirà els conceptes inclosos al premi i tot allò que no sigui
inclòs, haurà de ser abonat pel guanyador/a.
El premi s’haurà de gaudir en un termini de 6 mesos des de la data del sorteig.
Passat aquest termini, el premi quedarà sense validesa.
Protecció de dades personals
El Consell Comarcal de la Garrotxa amb CIF: P6700007-E, li comunica que, en
compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, les dades
recollides en aquest formulari seran incloses en el fitxer de CONSUM del
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, automatitzat i en format paper,
amb la finalitat de gestionar el concurs del Dia Mundial del Consumidor. L’únic
destinatari d’aquesta informació és l'Oficina de Consum de la Garrotxa, amb
domicili a l’Av. Onze de Setembre, 22, d’Olot. Per exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, pot fer-ho personalment o per escrit a
l'Oficina de Consum, Av. Onze de Setembre, 22, 17800 OLOT.
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i
autenticitat de la seva informació personal.

