
 

 

ARCCOK Donostiako zinemaldira 

gonbidatzen zaitu 

 

ZOZKETAREN OINARRIAK 

1.-  ARCCO BERRI, S.L., elkarteak IFZ B-75048603, helbidea Donostia (20.011) Irun plaza 6, 

sustapen kanpaina bat egingo du, bezeroen artean zozketatuko ditu sarrera Donostiako 

zinemaldiaren 65 ediziorako. 

2.- Sustapen honetan Arcco Amara merkataritza guneko bezero guztiek parte har dezakete, 

merkataritza guneko establezimendu batean erosketa bat egin dutenak 2017ko irailaren 18tik 

irailaren 26ra, biak barne, edozein izan delarik ere erosketaren zenbatekoa. 

3.- Egin den erosketa bakoitzarengatik dendariak papertxo bat emango du zozketan parte hartu 

ahal izateko. Aipatutako papertxoa horretarako ezarriko diren ontziren batean sartu beharko 

da. 

2017ko irailaren 22an, goizeko 10:00etan, Zinemaldiko Donostia Sarirako sarrera batzuen 

zozketa egingo da. Halaber, 2017ko irailaren 27an, ordu berean, Itxiera Ekitaldirakoa egingo da. 

Biak Arcco Merkataritza Zentroko kudeaketa bulegoan izango dira une horretan ausaz 

aukeratutako bezeroren baten laguntzarekin. Ondoren zozketako irabazleari deituko zaio 

zuzenean. 

 
Tokatu zaion pertsona kudeaketa bulegora joan beharko da bere datuak ematera eta NA 

aurkeztu beharko du. 

Sariaren ordez ezin izango da inola ere dirurik jaso.  

Arcco merkataritza gunearekin lan edo merkataritza lotura dutenak ezin izango dute zozketan 

parte hartu, ezta beren jarduera merkataritza gunean egiten duten merkatari edo enplegatuek 

ere.  

 

 



4.-  Irabazleak baimena ematen dio eta bere irudi eskubideak  Arcco Berri SLri lagatzen dizkio. 

Enpresa horrek haren izen abizenak, herrialdea, bizi den hiria eta irudia erabili ahal izango ditu, 

barneko eta kanpoko komunikabideetan publiko egiteko, merkatal gunearen publizitatea 

egiteko. Erabilera horrek, gainera, ez du eskubide berririk sortuko, jasotako sariaz bestelakorik. 

Arcco Berri SL-ren alde Irabazleak hemen aipatutako eskubideak baimenduko ez balitu, esan 

nahiko luke, irabazleak sariari uko egingo liokeela, eta , beraz, jaso baldin badu itzuli egin 

beharko du. Arcco Berri SL-k zozketaren baldintzak edozein momentutan aldatzeko eskubidea 

gordetzen du beretzat, baita zozketa egin aurretik deuseztea ere, horretarako arrazoi 

justifikatuak baldin badaude. 

 

. 

5.-  Arcco Berri SL da datuen erantzulea eta fitxategi batean mantenduko ditu, zozketa kudeatu 

ahal izateko. Fitxategi horrek indarrean den legeriak eskatzen dituen ziurtasun eta 

konfidentzialtasun neurri guztiak betetzen ditu. Parte-hartzaileek dagokien informazioaren 

aurka agertzeko nahiz datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo deuseztatzeko eskubideak gauzatu 

ahal izango dituzte, NAren fotokopiarekin batera, honako helbide honetan: 

direccion@arccoamara.com. Datuak norberak hala nahita ematen dira eta Datu Babesen 

Espainiako Agentziaren aurrean behar bezala erregistratutako, eta Arcco Berri SL-ren jabetzako, 

fitxategi batera sartzen dira. Fitxategi horren helburua zozketaren kudeaketa eta irabazlearekin 

komunikatzea izango da. 

6.- Zozketa honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzen direla esan nahi du eta helbide 

honetan daude ikusgai: www.arccoamara.com 

 

 

 

 

 

 

 

ARCCO te invita al Festival de Cine de San 

Sebastián. 

  

BASES DEL SORTEO 



 

1.- La sociedad ARCCO BERRI, S.L., con CIF-B-75048603 domiciliada en Donostia-Sn.Sn. (20.011) 

Pz de Irún, nº 6, realiza una campaña promocional que consiste en sortear entre los clientes 

xxxx entradas para la xx Edición del Festival de Cine de San Sebastián. 

 

2.- Pueden participar en la promoción todos los clientes del Centro Comercial Arcco Amara, 

que hayan realizado una compra de cualquier importe, en un establecimiento del centro 

comercial, entre el xx de septiembre  y el xx de septiembre de 2017, ambos incluidos.  

 

3.- Con cada compra realizada, el comerciante entregará una papeleta para poder participar en 

el sorteo. Dicha papeleta debe depositarse en cualquiera de las urnas colocadas a tal efecto. 

El día xx de septiembre de 2017 a las 10:00 horas se realizará el sorteo en la oficina de gerencia 

del Centro Comercial Arcco con la ayuda de algún cliente elegido al azar en ese momento. 

Seguidamente, se llamará personalmente a la persona agraciada. 

 

La persona agraciada deberá acudir a la oficina de gerencia del centro a entregar sus datos, 

presentando el D.N.I. 

El premio no podrá ser canjeado por dinero en metálico bajo ningún concepto 

No podrán participar las personas que se encuentren vinculadas mediante relación laboral o 

mercantil al Centro Comercial Arcco, ni comerciantes ni empleados que desarrollen su actividad 

en el centro comercial. 

 


