PROMOCIÓ LLET EL CASTILLO 2017

1- La Societat LACTALIS PULEVA S.L., amb C.I.F. B-18975599, la seu social de la qual està a
Camino de Purchil, 66, 18004 Granada, ha decidit posar en marxa la següent promoció
dirigida als seus clients durant el període de vigència de la Promoció que compleixin els
requisits especificats a les següents bases:
La Promoció es troba limitada als clients de Llet El Castillo i al seu àmbit territorial serà al
corresponent a les províncies: Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
La present Promoció es desenvoluparà durant el període comprès entre el dia 20 d’abril de
2017 i el dia 31 de maig de 2017 ambdós inclosos.
2- Per a participar a la promoció, l’usuari haurà d’estar prèviament registrat a la web
http://www.lletelcastillo.cat/sorteig-castell-medieval/ i haver realitzat una compra
d’almenys 1 litre de llet El Castillo, ja sigui bric o botella, de qualsevol varietat a alguna de
les botigues adherides a la promoció.
Una vegada registrat i després d’iniciar sessió introduint e-mail i contrasenya, el
consumidor haurà d’introduir, a la web http://www.lletelcastillo.cat/sorteig-castellmedieval/ els camps requerits a la recerca del tiquet de compra:
-

Data, hora i minut de la compra

-

Província on ha realitzat la compra (d’entre les disponibles al formulari)

-

Botiga on ha comprat (d’entre les disponibles al formulari)

-

Import total del tiquet

-

Nombre de litres comprats de Llet el Castillo de qualsevol varietat

-

Imatge o imatges del tiquet

Una vegada comprovada i validada la seva participació, el consumidor rebrà un e-mail amb
el total de litres que té i les participacions amb les que compta per al sorteig d’una de les 50
estades de dos nits per a 2 persones en un hotel castell a Catalunya.
El consumidor podrà comprovar a l’apartat disposat a la pàgina web quantes participacions
té acumulades per al sorteig.
Només seran vàlids els tiquets dels establiments adherits a la promoció. Veure Annex I.
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Només podran resultar guanyadors, els participants portadors d’un tiquet de compra de les
províncies citades anteriorment: Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
Cada participant, pel sol fet de participar a la present promoció, consent que les seves
dades personals siguin incloses i tractades a un fitxer amb titularitat de LACTALIS PULEVA
S.L., amb C.I.F. B-18975599, amb domicili social a Camino de Purchil, 66 18004 Granada, a fi
de fer possible la seva participació i l’eventual publicació, en el cas que resulti guanyador de
la promoció, i remetre-li fins i tot per mitjans electrònics la informació dels nostres
productes i serveis.
Els participants les dades dels quals hagin estat objecte de tractament podran exercir
gratuïtament els drets ARCO (d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició) de les seves dades
als terminis especificats a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, pel que fa al procediment legal establert. Aquests drets podran ser exercits
dirigint una comunicació per escrit, degudament firmada, acompanyada d’una fotocòpia del
DNI, a LACTALIS PULEVA S.L., amb C.I.F. B-18975599, amb domicili social a Camino de
Purchil, 66 18004 Granada, o per correu electrònic a la direcció: lopd@lactalis.es.
3- La promoció està oberta a tota persona resident a Espanya que hagi efectuat la compra de
llet El Castillo, ja sigui bric o botella, de qualsevol varietat, a algun dels establiments
adherits a la promoció només a les províncies de: Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
4- El premi consisteix en un sorteig final de 50 caps de setmana valorats en un màxim de 400€
(IVA inclòs) per a 2 persones en un règim de només allotjament a un Castell Medieval a
Catalunya (no s’inclou el desplaçament).
Aquests hotels seran comunicats per correu electrònic als guanyador una vegada s’hagi
realitzat el sorteig.
El premi serà intransferible, és a dir, en el cas de que per qualsevol circumstància algun dels
clients premiats no pogués o no volgués acceptar el premi, o renunciés al mateix, se li
assignarà al primer guanyador suplent. En el cas de que el guanyador suplent no acceptés o
renunciés al premi, aquest es declararà desert.
El consumidor ha de conservar el tiquet de compra físic. L’organització es reserva el dret a
sol·licitar l’enviament del tiquet físic per a comprovar la prova de compra.
El sorteig es realitzarà davant notari la setmana del 12 al 18 de juny de 2017.
Els guanyadors podran gaudir del seu regal fins el 30 d’octubre de 2017, seguint les normes
de reserva dels allotjaments inclosos.
5- Els guanyadors seran informats via e-mail de l’hotel castell a Catalunya que els hi hagi tocat.
Els guanyadors perdran el dret a rebre el premi en el cas de que tinguin un comportament
fraudulent respecte a la participació de la promoció, o que s’hagi detectat qualsevol
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pràctica irregular per part dels mateixos
6- No seran considerats com a vàlids, i per tant quedaran fora del concurs, els registres que no
comuniquin correctament les dades personals, els que no estiguin emplenats totalment, els
que continguin respostes o dades manifestades incorrectes, els que remetin a la data
anterior o posterior a la vigència de la promoció o incompleixin l’estipulat a les presents
bases.
7- La present promoció es comunicarà al públic a través de cartells físics als punts de venta,
amb comunicació al perfil oficial de Facebook de Llet el Castillo i dels clients involucrats que
així ho sol·licitaran segmentats per als centres de les províncies Barcelona, Lleida,
Tarragona i Girona.
8- En cap cas els agraciats per qualsevol dels premis, podran canviar o bescanviar el premi per
un altre o per diners. La Societat LACTALIS PULEVA S.L, es reserva el dret de retallar, anular,
prorrogar o modificar la present promoció, si les circumstàncies ho exigeixen. La seva
responsabilitat no es veurà compromesa per aquest dret.
9- Tota la dificultat que sorgeixi o neixi a partir de la aplicació o de la interpretació del present
reglament o que no fos previst per aquest, serà resolt en última instància per
l’organitzadora de la promoció.
10- El simple fet de participar en el concurs, implica l’acceptació pura i simple del present
reglament, que ha estat depositat en la Notaria de D. Angel Almoguera Gómez de Madrid, i
que pot ser obtingut amb una simple petició, sent a càrrec del sol·licitant l’import de la
còpia.
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ANNEX I:
ENSENYES ADHERIDES A LA PARTICIPACIÓ

ALCAMPO SA
AMAZON EU SARL - SUCURSAL EN ESPAÑA
BON PREU SA
CABRERO E HIJOS SA
CAPRABO SA
ABANESCU SL
GELMIRTRON SL
MINIO SLU
MOSCA MARITIMO SL
NOU MERCAT CIUTADELLA SL
SUPERMERCADO BOYA SL
TAGINVEST SL
TRANSERVETO SL
CONDIS SUPERMERCATS SA
CONSUM SOC COOP VALENCIANA
CRF ALFONSO MOLINA
GRUPO SUPECO MAXOR SL
DIA SAU
DETALLISTAS UNIDOS SA
DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS SA
ACA SAU
CORI SAU
LECLERC ALCANTADIS SL
LECLERC ARANCEDIS SL
EL CORTE INGLES SA
DETALL CIUTADELLA SL

RIVER SA
FAC SA
FRAGADIS SL
CECOSA HIPERMERCADOS SL
EQUIPA FAMILIAR Y SERVICIOS SA
VEGO SUPERMERCADOS SAU
7 ALIMENTACION 7 SA
COALIMENT ARAGON SA
COALIMENT CASTILLA S
COALIMENT GRANOLLERS SA
COALIMENT MALLORCA SL
COALIMENT PENEDES SA
COALIMENT VALENCIA SA
HIPER MANACOR SA
SUPER GRUP SA
SUPER GRUP, S.A.
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA
MERCADONA SA
MIQUEL ALIMENTACIO GRUP SA
SUPERMERCADOS SABECO SA
SUPER MONTSERRAT SLU
SUPERFICIES DE ALIME
SUPERMERCADOS LLOBET SA
SUPSA SUPERMERCATS PUJOL SL
ULABOX SL
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