BASES LEGAIS DA PROMOCIÓN QUERO CULLEREDO EN APOIO
AO COMERCIO LOCAL
Mediante as bases que a continuación se relacionan, O CONCELLO DE
CULLEREDO con domicilio en Rúa do Concello, 12, 15189 - Culleredo,
e con CIF P1503100 H, establece as normas reguladoras polas que se
rexerá a promoción dirixida aos consumidores dos comercios de
Culleredo adheridos á campaña. (De agora en diante “Promoción”).
1. ÁMBITO e DURACIÓN
A promoción terá lugar nos comercios adheridos á campaña e estará
en vigor desde as 00:00 horas do día 6 de setembro de 2021 ata as
23:59 horas do día 17 de outubro de 2021.
2. - PARTICIPANTES
Promoción válida para maiores de 18 anos e residentes legais en
España, con excepción do persoal de sociedades directa ou
indirectamente relacionadas coa Promoción, así como os seus
familiares ata segundo grao.
O incumprimento por calquera participante destas Bases Legais ou, no
seu caso, supoñerá a anulación automática da devandita participación
e conlevará a descualificación inmediata do participante.
3.- MECÁNICA DO SORTEO
Os participantes da Promoción deberán realizar as seguintes accións:
- Facer unha compra superior a 10 Euros nos comercios adheridos á
promoción.
- Enviar unha foto do comprobante de compra ao número de Whatsapp:
680361506
- Na foto deberá verse con claridade o nome do establecemento, data
e importe.
Cada mensaxe enviada correctamente significará unha participación.
Pódense enviar todos os comprobantes distintos que se queira. Só
pódese gañar un premio por persoa. Aceptaranse as mensaxes
recibidas durante o período de vixencia da Promoción, ambos os dous
inclusive.
O premio que se sorteará serán 1 tarxeta regalo de 150 euros, 2
tarxetas de 100 euros e 33 tarxetas de 50 euros. A cada comprobante

recibido correctamente adxudicaráselle un número de participación
para o sorteo. Aceptaranse as mensaxes recibidas durante o período
de vixencia da Promoción, ambos os incluídos.
O total de gañadores serán 36 e 10 suplentes. A cada un dos gañadores
no sorteo corresponderalles un só premio. O sorteo celebrarase ás
10:00 horas do día 22 de outubro de 2021 a través da App aleatoria
Easypromos.
4.- COMUNICACIÓN
Aos gañadores enviaráselles un whatsapp notificándolles o seu premio
pedíndolles o seu nome, apelidos e DNI para poder ir recollelo. En caso
de non localizalo, realizaranse 3 intentos de contacto co
telefonicamente. En caso de non obter resposta, contactarase cos
suplentes.
Unha vez envíen os seus datos, notificaráselles por whatssap que
poden pasar a recoller a súa tarxeta no prazo de 10 dias a Promoción
Económica (Edificio Pablo Picasso).
Deben presentar o seu DNI e asinar a recollida da súa tarxeta con nome
e apelidos. En caso de non pasar a recollelo no prazo de 10 días
avisarase ao gañador suplente.
5.- ENTREGA DOS PREMIOS
Unha vez envíen os seus datos, notificaráselles por whatssap que
poden pasar a recoller a súa tarxeta no prazo de 10 dias a Promoción
Económica (Edificio Pablo Picasso). Deben presentar o seu DNI e
asinar a recollida da súa tarxeta con nome e apelidos e todos os datos
que se poidan imputar fiscalmente se é preciso.
En caso de non pasar a recollelo no prazo de 10 días avisarase ao
gañador suplente. A entrega efectiva do premio quedará condicionada
a que o gañador cumpra coas condicións especificadas nas presentes
bases e á veracidade dos datos facilitados.
6.- TRATAMENTO FISCAL DOS PREMIOS
Os premios en metálico están suxeitos a Ingreso a Conta do Imposto
sobre a Renda das Persoas Físicas. No caso de que a entrega de
premios en metálico sexa realizado pola Axencia, esta procederá a
efectuar e ingresar a retención correspondente, polo que ao gañador
seranlle declarados os importes arriba indicados, que deberán incluír na

base impoñible da súa declaración anual polo IRPF, segundo dispón o
artigo 99 da Lei do IRPF sen que o Concello de Culleredo asuma a cota
resultante da auto-liquidación a practicar na devandita declaración
anual.
7.- PROTECCIÓN DE DATOS
O Concello de Culleredo garante o íntegro e pleno cumprimento das
obrigacións dispostas pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos Persoais e o Regulamento 2016/679 do 27 de abril de 2016.
8.- CONDICIÓNS XERAIS
O Concello de Culleredo exclúe calquera responsabilidade por danos e
prexuízos de calquera natureza que poidan derivarse da
indispoñibilidade temporal ou continua dos servizos utilizados para
participar na Promoción, en particular aínda que non exclusivamente,
aos erros nas telecomunicacións establecidas para o efecto.
Queda prohibida a comercialización e/ou venda do agasallo. As persoas
que obteñan o premio quedan sometidas ás bases expostas, e
vinculadas á interpretación que das mesmas faga o Concello de
Culleredo. Os consumidores, polo mero feito de participar no sorteo,
aceptan as súas bases. Calquera causa de litixio que puidese xordir
sobre esta promoción será sometida aos Xulgados e Tribunais da
Coruña. O Concello de Culleredo resérvase o dereito de modificar, se
fose preciso, as condicións desta promoción por outras similares.
9.- DESVINCULACIÓN DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Ou
ESTABLECEMENTOS ONDE SE COMERCIALIZAN PRODUTOS
OBXECTO DA PROMOCIÓN
O único responsable da organización da Promoción é a Empresa
Organizadora e os participantes recoñecen que as empresas
distribuidoras ou establecementos onde se comercialicen os produtos
obxecto da Promoción son totalmente alleas á mesma, renunciando a
esixir ningún tipo de responsabilidade en relación coa execución da
Promoción.
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