


posible anulación, siempre que existan causas justificadas.  
 
5.- Arcco Berri, S.L. es responsable de los datos y los mantendrá en una base de datos 
con las medidas de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación vigente, con el 
fin de gestionar esta acción promocional. Los participantes podrán ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y portabilidad al tratamiento de la 
información que les concierne y autorizan a pasar a formar parte de la base de datos. 
Dicho ejercicio de derechos podrá ser ejercitado en la dirección de e-mail 
direccion@arccoamara.com acompañando a la solicitud fotocopia de su DNI. Le 
informamos que los datos son facilitados de manera voluntaria y el consentimiento 
explícito supone la base jurídica reguladora de la relación con el participante. La finalidad 
de la obtención de este consentimiento será la realización del propio concurso y los datos 
se almacenarán en las bases de datos propias del centro para futuras comunicaciones de 
nuevos eventos, promociones o nuevas actividades que desarrolle Arcco Berri, S.L. 
 
6.- La participación en esta acción promocional significa la aceptación de estas bases, que 
estarán disponibles en www.arccoamara.com 
 

 
 
UDABERRIKO ZOZKETA 

ARCCO AMARA MERKATARITZA-GUNEA 
 
 
ZOZKETAREN OINARRIAK 

 
 
1.- ARCCO BERRI SL sozietateak (IFK: B-75048603; helbidea: Irun plaza 6, 20011 
Donostia), 25. urteurrena dela eta, sustapen-kanpaina bat antolatu du bezeroentzat. 

 
2.- Arcco Amara merkataritza-guneko saltoki guztietako adin nagusiko bezeroek parte 
har dezakete sustapen-kanpainan, baldin eta edozein zenbateko erosketa egin badute 
martxoaren 22tik apirilaren 6ra bitartean, biak barne. Edo txartelak amaitu arte. 
 
Saltokiek erosketa bakoitzarekin bezeroei emango dizkieten txartelak dituzte, eta horiek 
bete ondoren saltoki bakoitzeko kutxetan edo Irun plazako sarrera nagusian dagoen 
kutxa handian utzi ahal izango dituzte. 
 
Ezingo dute parte hartu lan- edo merkataritza-harremanen bidez Arcco merkataritza-
guneari lotuta dauden pertsonek, ez eta merkataritza-gunean lan egiten duten 
merkatariek eta langileek ere. 

 
3.- Saria Landetan asteburu bateko egonaldia da. 4 pertsonentzako bungalow-a Village 
Resort kanpinean, Le Vieux Port. 

 
 

4.- Irabazleek laga egiten dizkiote bere irudi-eskubideak Arcco Berri SL sozietateari, 
baita eskubide horiek erabiltzeko baimena eman ere. Gainera, enpresak irabazleen izen-
abizenak, herrialdea, bizilekua eta irudia erabili ahal izango ditu, publiko egiteko barneko 
eta kanpoko komunikabideetan (sare sozialak, etab.), irabazleen irudia zabaltzeko 
helburu bakarrarekin. Erabilera horrek ez lortutako saria ez den beste eskubiderik 



sortuko. Irabazleek ez badute baimenik ematen Arcco Berri SL sozietatearen alde 
hemen aitortutako eskubideak baliatzeko, irabazle horrek sariari uko egiten diola 
ulertuko da, eta, beraz, saria jaso badu, itzuli egin beharko du. Arcco Berri SL sozietateak 
eskubidea izango du sustapen-ekintzaren baldintza edozein unetan aldatzeko, baita 
bertan behera uzteko ere, betiere justifikatutako arrazoiak badaude. 

 

5.- Arcco Berri SL da bildutako datuen arduraduna, eta datu-base batean gordeko 
ditu datuok, indarreko legeriak ezartzen dituen segurtasun- eta 
konfidentzialtasun-neurriak aplikatuta, lehiaketa hau kudeatzeko. Parte-hartzaile 
guztiek erabili ahal izango dituzte tratamendua jasotzen ari diren beren datuak 
atzitzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkaratzeko, ahazteko eta eramateko 
eskubideak. Ildo horretan, baimena ematen dute beren datuak aipatutako datu-
basean sartzeko. Eskubide horiek erabiltzeko, mezu elektroniko bat bidali behar 
da direccion@arccoamara.com helbide elektronikora, NANaren fotokopiarekin 
batera. Jakinarazten dizugu datuok boluntarioki emango dituzula, eta berariazko 
baimen hori izango dela parte-hartzailearekiko harremana arautuko duen oinarri 
juridikoa. Baimen hori lortzearen xedea da lehiaketa bera egitea, eta biltzen diren 
datuak zentroaren beraren datu-baseetan gordeko dira, Arcco Berri SL 
sozietateak etorkizunean egiten dituen ekitaldien, promozioen eta jardueren 
berri emateko.  

6.- Promozio-ekintza honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar. Oinarriok 
www.arccoamara.com webgunean egongo dira eskuragarri. 

 
 
 


