“LASER BIDEZKO DEPILAZIOA, 3 SAIOKO BONUA” ZOZKETAREN OINARRIAK
ARCCO AMARA MERKATARITZA-GUNEA

#25aniversarioarcco.

1.- ARCCO BERRI, S.L. sozietateak; CIF-B-75048603, Donostiako Irungo Plaza kaleko 6.
zenbakian (20.011) du egoitza eta zozketa bat egingo du sare sozialetan dituen jarraitzaileen
artean eta zozketan parte hartzeko baldintzak argitaratu ditu.
2.-Maiatzaren 29tik ekainaren 9ra bitartean parte hartu daiteke, ondoko modu hauetako batean:
2.1. Facebook bitartez.
- Argitalpena atsegin duzula adierazi, jarraitu gure orrialdea.
- Partekatu mezua.
2.2. Instagram bitartez.
- Argitalpena atsegin duzula adierazi eta jarraitu gure orrialdea
- Egin iruzkin bat eta lagun bati etiketatu
Ezingo dute zozketan parte hartu Arcco merkataritza-gunearekin lan edo merkataritza harreman
bat dutenek, ez eta merkataritza-gunean lan egiten duten merkatariek eta langileek ere.

3.-Hauxe da zozketa:
Diodo Laser bidezko Depilaziorako 3 saioko bonua zozketatuko dugu eta eremu txikietako
tratamendu bat aukeratu ahal izango da (aurpegia, besapea, iztartea) Arcco Merkataritza
guneko Ponte Guap@ establezimenduan.
Ekainaren 10ean egingo da zozketa parte-hartzaile guztien artean, eta egun horretan bertan,
Merkataritza guneko bulegoetatik irabazlearen berri emango da. Hain zuzen ere, merkataritza
guneko sare sozialen bidez emango da irabazlearen berri.

4.- Parte-hartzaile guztiek beren irudi-eskubideak lagatzeko baimena ematen diote Arcco Berri,
S.L.ri, sare sozialetan eta publizitate-pantailetan zabaltzeko, zozketaren parte-hartzea
jakinarazteko eta zabaltzeko helburu bakarrarekin, eta irabazlearen izen-abizenak, bizilekua eta
herrialdea eta hiriaren irudia erabili ahal izango dituzte, barne eta kanpo komunikabideetan
publiko egiteko (sare sozialak, publizitate-pantailak, etab.), sariaren berri zabaltzeko eta
jakinarazteko helburu bakarrarekin.
Zozketa honetan parte hartzeak ez du irudi-eskubiderik sortzen.

Arcco Berri, S.L.k eskubidea izango du sustapen-ekintzaren baldintzak edozein unetan
aldatzeko, baita baliogabetzeko aukera ere, betiere arrazoi justifikatuak badaude.

5.- Arcco Berri, S.L. da datuen arduraduna, eta datu-base batean gordeko ditu, indarrean dagoen
legeriak eskatutako segurtasun eta konfidentzialtasun neurriekin, zozketa hau kudeatze aldera.
Parte-hartzaileek eskubidea izango dute datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko,

datuen aurka egiteko, informazioa ahazteko, eta datu baseko parte izateko baimena ematen dute.
Eskubideak helbide elektroniko honetan baliatu ahal izango dira: dirección@arccoamara.com,
eskaerarekin batera NANaren fotokopia aurkeztuta. Jakinarazten dizugu datuak borondatez
ematen direla eta adostasun esplizituak parte-hartzailearekiko harremanaren oinarri juridiko
arautzailea dakarrela. Baimen hori lortzearen helburua zozketa bera egitea izango da, eta datuak
merkataritza gunearen datu-baseetan gordeko dira, etorkizunean Arcco Berri SLk garatzen dituen
ekitaldi, sustapen edo jarduera berriak jakinarazteko.

6.- Sustapen-ekintza honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea esan nahi du. Oinarri horiek
www.arccoamara.com webgunean egongo dira eskuragarri.

