BASES LEGALS CONCURS BLACK FRIDAY 2020
#UNFUTUROMENOSBLACK

1. Objecte

La Confederació d’Empresaris de Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (d'ara
en avant Confecomerç CV), amb domicili social en el carrer Hernán Cortés 4-1r de València,
organitza la promoció “Un Futuro Menos Black” amb motiu de la campanya comercial de Black
Friday 2020 i amb la finalitat de promoure les compres en el comerç associat de la Comunitat
Valenciana durant les setmanes prèvies al Black Friday (des del 16 al 29 de novembre).
Aquesta promoció compta amb la col·laboració de la Cambra d'Espanya, Consell Superior de
Cambres de la Comunitat València i Cambres d'Alacant, Castelló i València, així com de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana. La campanya està inclosa en el Programa de Comercio Minorista 2020, finançat per
la Unió Europea a través de Fons de Desenvolupament Regional (Feder) i pel Ministeri d'Indústria
Comerç i Turisme.

2. Àmbit i duració

L'àmbit territorial de la promoció és la Comunitat Valenciana. La data de començament de la
promoció serà el dilluns 16 de noviembre a les 6.00 h i finalitzarà el diumenge 29 de novembre a
les 23:59h.
L'àmbit el conformen els comerços que participen en aquesta campanya i que són membres
d'associacions integrades en Confecomerç CV adherides a la promoció.

3. Finalitat

El concurs té com a finalitat premiar amb 3 premis de 1.000 euros i 60 premis de 200 euros als
usuaris/as que seguisquen tots els passos indicats en l'apartat Mecànica de la promoció (6).

4. Requisits per a participar

Podran participar en la promoció totes les persones físiques majors de 18 anys que realitzen una
compra superior a 10 euros en algun comerç adherit a la promoció.
Si resulta guanyadora una persona que no complisca els requisits de participació, perdrà el seu
dret a obtindre el premi guanyat.

5. Premis-Condicions generals

La promoció es compon de diferents premis per un valor total de 15.000 euros que es distribuiran
equitativament en cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana:
-

Província de Castelló: 1 val de 1.000 euros i 20 vals de 200 euros

-

Província de València: 1 val de 1.000 euros i 20 vals de 200 euros

-

Província d'Alacant: 1 val de 1.000 euros i 20 vals de 200 euros

Els vals es podran gastar en els comerços associats participants en la campanya de Black Friday
2020 de la localitat on la persona guanyadora va realitzar la compra premiada durant les dates
de la promoció (16-29 de novembre) o, en cas que no existisca o no haja participat l'associació
de comerç local, en qualsevol localitat de la província on hi haja comerços participants.
El premi s'haurà de consumir entre l'1 i el 5 de desembre.
El premi en cap cas és canviable pel seu import en metàl·lic i haurà de ser gastat en compres en
els comerços adherits a la promoció.
Cada participant només podrà optar a un premi.

6. Mecànica de la promoció
El concurs tindrà lloc en la plataforma www.comerciopromos.es.
Per a participar en el sorteig serà necessari que les persones participants realitzen una compra
superior a 10 € en un comerç associat adherit a la campanya, que el/la client reconeixerà pels
elements identificatius de la campanya (cartell, estrela, fullet).

Per a participar en el concurs, les persones hauran d'accedir a la web de la promoció, bé
escanejant el codi QR inclòs en el fullet explicatiu a la seua disposició en els comerços
participants, bé navegant a la url de la campanya, i hauran d'emplenar el formulari de participació,
indicant les dades personals que se sol·liciten i pujant una foto del tiquet de compra per valor de
més de 10 euros.
Cada compra superior a 10 euros dona lloc a una participació en el concurs.
Les persones guanyadores seran seleccionades d'entre totes les participants que complisquen
amb els requisits especificats en aquestes Bases Legals. Els guanyadors es publicaran el dia 30
de novembre a les 18.00 hores.
Els establiments en els quals podrà realitzar les compres per a participar en el concurs seran els
comerços adherits a aquesta campanya i que són membres de les associacions integrades en
Confecomerç CV referenciades en https://confecomerc.es/organizaciones-miembro.
Les associacions i/o els establiments podran variar, sense que això genere cap responsabilitat
sobre cap associació, establiment o entitats organitzadores (Confecomerç CV i institucions
col·laboradores).

7. Selecció de guanyadors
Les persones guanyadores se seleccionaran d'acord amb el que s'estableix en Mecànica de la
promoció.
CONFECOMERÇ CV s'encarregarà de contactar amb els guanyadors i gestionar el premi amb
ells.

8. Comunicació dels guanyadors

CONFECOMERÇ CV comunicarà els noms de les persones guanyadores en la seua pàgina web
(www.confecomerc.es), en la pàgina de la promoció (www.comerciopromos.es) i en les seues
xarxes socials. Es posarà en contacte amb els guanyadors per e-mail i/o per telèfon mòbil amb
la finalitat de comunicar-los que han obtingut el premi i donar-los indicacions de les dades
necessàries per a fer-los lliurament d'aquest.
En el termini de 2 dies la persona guanyadora haurà de respondre a l'e-mail enviat per
CONFECOMERÇ CV confirmant que accepta el premi.
En el cas que la persona guanyadora no conteste per e-mail en el termini indicat per a acceptar
el premi, si no compleix totes o algunes de les normes o no vol o no pot gaudir del premi, el

guanyador quedarà descartat, perdent el seu dret a reclamar el premi i CONFECOMERÇ CV es
reserva el dret de seleccionar un nou guanyador.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret al fet que el premi quede desert en el cas que les
persones guanyadores no complisquen els requisits citats en aquestes bases.
El premi no podrà ser canviat pel seu import en metàl·lic.

9. Normes de control i seguretat
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la conseqüent
desqualificació del participant de la Promoció, així com a la pèrdua del premi si s'haguera
atorgat.
CONFECOMERÇ CV es reserva la facultat d'adoptar quantes mesures resulten oportunes per
a evitar qualsevol conducta de la qual se sospite que tinga per finalitat o efecte qualsevol intent
d'actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seues normes o en perjudici
d'altres participants, que la seua primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del
participant i la pèrdua de tot dret al premi que haguera obtingut.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tindre en compte en
el còmput aquelles persones que es consideren sospitoses de qualsevol intent de participació
fraudulenta. Igualment, CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a emprendre les accions legals
que corresponguen.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a descartar i excloure del concurs qualsevol resposta
enviada pels usuaris quan el considere oportú.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a eliminar de la promoció per qualsevol causa
justificada a qualsevol usuari que altere el transcurs normal d'aquesta.
No podran participar les persones que formen part de l'organització ni els seus familiars en
primer grau. De la mateixa manera tampoc podran participar els treballadors de l'agència de
comunicació encarregada de la seua gestió.

10. Limitacions de responsabilitat

CONFECOMERÇ CV i les entitats col·laboradores s'exclouen de qualsevol responsabilitat per
danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure's a la falta temporal de disponibilitat o de
continuïtat del funcionament dels serveis a través dels quals es participa en la promoció, al frau
en la utilitat que els usuaris hagen pogut atribuir als mateixos i, en particular, encara que no de
manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones
que realitzen qualsevol tipus d'acte susceptible considerat manipulació o falsificació de la
promoció.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret de reduir o ampliar el període de promoció, així com la
facultat d'interpretar les presents bases legals.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta
promoció, si ocorren circumstàncies excepcionals que impedisquen la seua realització,
comunicant aquesta circumstància de manera que s'evite qualsevol perjudici per als participants
de la promoció.
CONFECOMERÇ CV no serà responsable de retards, pèrdues o deterioracions per causes que
no li siguen imputables. L'empresa organitzadora tampoc respondrà dels casos de força major
que puguen impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.
De la mateixa manera, CONFECOMERÇ CV quedarà exempt de tota responsabilitat si
ocorreguera algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys o
perjudicis ocasionats durant el gaudi del premi.

11. Aceptació de les bases
La simple participació implica l'acceptació de les presents bases, per la qual cosa la
manifestació en el sentit de no acceptar la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió de
participant.
Participant en aquesta promoció es reconeix i accepten els drets de propietat intel·lectual sobre
els materials de la promoció.

12. Protecció de dades personals
L'empresa responsable del tractament de les dades de les persones participants és
Confecomerç CV, amb domicili en carrer Hernán Cortés, 4 1r, 46004, València i número
identificatiu CIF G40539322.

CONFECOMERÇ CV es pren molt de debò la protecció de la privacitat i de les teues dades
personals. Per tant, la informació personal d'els/les participants es conserva de manera segura
i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de
dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, cada Participant, amb l'acceptació
d'aquestes Bases Legals, consent que les dades personals facilitades per a la participació en
aquest concurs siguen incorporades a un fitxer titularitat de CONFECOMERÇ CV per a tramitar
la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultara guanyador/a.
L'informem que les seues dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents
finalitats:
-

Tramitar la participació en el concurs

-

Comunicar-li el premi en cas de resultar guanyador/a

Fer-li arribar publicitat i informació comercial sobre altres campanyes i promocions que
impulse i desenvolupe Confecomerç CV
Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan
responsables de comunicar a CONFECOMERÇ CV qualsevol modificació d'aquests.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que
haja facilitat dades falses. Es recomana tindre la màxima diligència en matèria de Protecció de
Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a
CONFECOMERÇ CV de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els participants tenen dret a (i) accedir a les seues dades personals, així com a (ii) sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió, (iii) sol·licitar la
limitació del tractament de les seues dades, (iv) oposar-se al tractament de les seues dades i
(v) sol·licitar la seua portabilitat. Els i les participants poden exercir tots aquests drets en la
següent adreça d'email privacidad@confecomerc.es, indicant el motiu de la seua petició.
Les persones participants poden també, enviar la seua petició per correu ordinari a la següent
adreça: carrer Hernán Cortés, 4 1r, 46004, València.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret
a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en
el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas
que considere que el tractament de les seues dades personals no és adequat a la normativa,
així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
L'Autoritat de Control davant la qual s'haja presentat la reclamació informarà el reclamant sobre
el curs i el resultat de la reclamació.

13. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei RGPD. Seran competents per a
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que poguera plantejar-se en relació amb la
validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de
VALÈNCIA.

