CAMPAÑA DIA DA NAI 2018

NAI SOLO HAI UNHA, FAILLE UN REGALO QUE NON
POIDA OLVIDAR.
DINAMIZA O TEU COMERCIO E PODERÁS REGALARLLE A TUA NAI, UNHA EXPERIENCIA INIGUALABLE, 300
EUROS EN VALES DE COMPRA QUE UN PERSONAL SHOOPER PROFESIONAL AXUDARALLE A GASTAR
PARA FACERLLE UN CAMBIO DE IMAXEN.

BASES DO SORTEO:
Os participantes deben ser maior de idade (18+), no sorteo
poden participar tódolos clientes, non obstante, o premio teno
que desfrutar unha muller que sexa nai, si non lle toca
directamente; a persoa a que lle toque poderá regalalo a súa nai
ou a unha nai que coñeza.
- Como participar no concurso:
Solo por comprar nos comercios asociados a A.C.I.S.A Ribadeo poderás conseguir as
papeletas, que che dará o traballador ou traballadora do mesmo.
Os comercios terán o menos un talonario de 100 rifas numeradas, o computo total de rifas
que se produciran serán do 0.000 ó 9.999 números.

Entre os días 27 DE ABRIL e 6 DE MAIO do 2018 poderanse atopar as rifas para participar,
nos comercios asociados.

- Sorteo:
O día 6 de maio sortearase coas 4 ultimas cifras do sorteo extra da once do 6 de maio por
motivo do dia da nai.

-

Pago do premio:

A persoa gañadora do premio debera de vir recoller o premio nos 15 dias seguintes a data
do sorteo, o premio caducara o 21 de maio, de non ser unha nai a gañadora directa, o
gañador debera designar a súa nai ou a outra que coñeza a que lle regala o premio.
O gañador desfrutará dun sábado no mes de maio dunha sesión de beleza e dun dia de
compras guiada por un asesor de imaxe, que a acompañara para gastar os 300 euros de
premio e desfrutar desta experiencia e da oportunidade de que un esperto a asesore nun
cambio de imaxe, anque seña por un dia.

ACISA Ribadeo, encargarase de poñer en contacto a gañadora do premio co asesor persoal,
a data para desfrutar desta experiencia fixarase entre a Personal Shooper e a gañadora ,
mediante a mediación e ACISA Ribadeo. Preferiblemente será nun sábado nunca mais a lo
do mes de Xuño..
Esta experiencia incluirá, o menos un tratamento de beleza nun dos centros de beleza
asociados, unha compra nunha xoiaría e unha compra nunha tenda de roupa ou de
complementos, realizarase o pago cos vales de compra de ACISA Ribadeo e estará
supervisado polo asesor de imaxe, que debera de levar o cliente os establecementos
asociados.
A participación no concurso implica que para o desfrute de dito premio e necesaria a
aceptación destas bases, de non aceptar estas condicións retiraráselle o premio o gañador
e procederase a un novo sorteo.
A xornada de compras poderá de ser o caso se a si o decide ACISA Ribadeo, implicar que a
gañadora vaia acompañada dun fotografo que realice un reportaxe da súa experiencia.

A persoa gañadora debera aceptar as condicións marcadas neste concurso*

Unha vez acepten deberán pasar pola oficina situada na Avenida de Galicia 20,2º para recoller
o certificado que a acredita como gañadora.

* A aceptación deste concurso con leva a toma de fotografías dos premiados para a súa posterior
publicación nas redes sociais de ACISA Ribadeo e en medios de comunicación.

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado ASOCIADOS inscrito en el Registro General de
Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es A.C.I.S.A. Ribadeo y cuya finalidad es el control, gestión,
mantenimiento y facturación de los socios, asesoramiento, gestión, oferta de productos y servicios, envío de
informaciones comerciales y fidelización de los mismo.
El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días,
entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto.
Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a AV. GALICIA, 20, 2ª PLANTA – 27700 RIBADEO (Lugo) o a través de correo electrónico a
info@acisaribadeo.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia de DNI e indicando en el asunto
“PROTECCIÓN DE DATOS”

