
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES APLICABLES A LA PROMOCIÓ SORTEIG PAQUETS D’ENTRADES 

 

PRIMERA.- OBJECTE 

I.- Entitat organitzadora i finalitat: aquesta promoció està organitzada per Port Aventura 

Entertainment, S.A.U., amb NIF A-63.776.306 (d’ara endavant, PORTAVENTURA) i 

domicili a l’adreça avinguda de l’Alcalde Pere Molas, km 2; 43480 Vila-seca, i té per 

finalitat promocionar l’activitat comercial. 

II.- Àmbit: la promoció es durà a terme del dia 11 de juliol del 2018 al dia 31 d’agost del 

2018, tots dos inclosos. 

Es comunicarà pels canals següents: 

- Lloc web PortAventura World: www.portaventuraworld.com. 
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III.- Accés a la promoció i participació: 

Poden participar en la promoció organitzada per PORTAVENTURA totes les persones 

usuàries majors de divuit anys que en el període comprès entre l’11 de juliol del 2018 i 

el 31 d’agost del 2018: 

(i) facin una compra d’entrades online a parcs del complex turístic (resort) a través de la 

pàgina web de PortAventura World per un import total igual o superior a 100 € (IVA 

inclòs); i 

(ii) hagin acceptat els termes i condicions / política de privacitat i, alhora, hagin acceptat 

rebre informació comercial de PORTAVENTURA, durant el procés de compra 

d’entrades. 

Queden excloses de participar en la promoció les persones menors d’edat, les persones 

empleades de PORTAVENTURA, les persones empleades de les empreses 

col·laboradores que hi intervinguin i, en general, les persones jurídiques. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEGONA.- PREMIS 

Les persones guanyadores obtindran com a premi: 

1 paquet de 4 entrades de 2 dies, 2 parcs que permet l’entrada d’1 dia 

d’accés a Ferrari Land. El mateix dia, poden accedir a PortAventura Park en 

l’horari d’obertura del parc. L’entrada també inclou 1 dia complet d’accés a 

PortAventura Park. Les 2 visites s’han de fer en un interval de 3 dies des del 

primer ús. L’accés serà vàlid fins al 06/01/2019, aquest dia inclòs. 

 

Se sortejaran un total de 50 paquets per a 50 persones diferents. Per tant, un mateix 

guanyador només podrà optar a un paquet com a premi. 

Hi poden optar les persones participants que compleixin els termes i condicions que s’hi 

estableixen. 

El premi no és bescanviable per l’import en efectiu, ni per un altre premi. Tampoc no es 

pot canviar, alterar o compensar a petició del guanyador. I se’n prohibeixen la 

comercialització i/o la venda. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERCERA.- MECÀNICA DEL SORTEIG 

Un cop tancada la promoció, PORTAVENTURA, seguint els termes establerts en 

aquestes bases, elaborarà un fitxer numerat amb totes les persones participants, 

denominat «llista de participants». 

El dia 4 de setembre del 2018, PORTAVENTURA seleccionarà de manera aleatòria, 

mitjançant el programa electrònic Easypromos i en presència de notari, 50 persones 

guanyadores segons l’ordre de selecció aleatòria en què el programa Easypromos els 

hagi obtingut. 

QUARTA.- COMUNICACIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES I LLIURAMENT 

DE PREMIS 

En el termini de 5 dies comptadors des de la data del sorteig indicada, 

PORTAVENTURA es posarà en contacte amb les persones guanyadores, enviant-los 

un correu electrònic en què se’ls comunicarà que han guanyat el premi i els facilitarà les 

instruccions que han de seguir per acceptar-lo.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

PORTAVENTURA es reserva el dret de sol·licitar l’enviament de la còpia del DNI, com 

a acreditació de l’adreça i edat de la persona guanyadora corresponent, a l’efecte de 

remetre-li el premi obtingut. 

La persona guanyadora disposarà d’un termini màxim de 3 dies des de la comunicació 

per manifestar, per la mateixa via, si accepta el premi o el rebutja. S’entendrà que el 

rebutja si no l’accepta expressament en el termini de temps previst. PORTAVENTURA 

no es fa responsable de la falta de contacte amb les persones guanyadores. 

PORTAVENTURA remetrà el premi obtingut a l’adreça de correu electrònic facilitada 

per les persones guanyadores, sense cap cost per a aquestes persones, en el termini 

d’1 setmana a partir de la confirmació i/o acceptació del premi. Per tant, el lliurament i 

la recollida dels paquets sortejats es farà via electrònica, per correu electrònic adreçat a 

les persones guanyadores corresponents. 

El premi atorgat és intransferible. Així doncs, si per qualsevol circumstància les persones 

premiades no poden o no volen acceptar el premi o hi renuncien, no s’hi pot contactar 

amb l’adreça facilitada o no s’acompleixen els requisits establerts en aquestes bases o, 

fins i tot, es dona el cas que no hi ha participants, el premi es declararà desert. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CINQUENA.- INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 

El període de reclamació per qualsevol problema o eventualitat que tingui a veure amb 

la promoció s’acabarà quan hagin passat 30 dies des de la data del sorteig indicada a 

la base tercera. 

Les incidències s’han de comunicar a l’adreça electrònica 

portaventura@portaventura.es, indicant expressament la referència «incidència 

promoció sorteig paquet d’entrades». 

SISENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

Les persones participants, pel sol fet de prendre part en la promoció, n’accepten les 

bases i el criteri de PORTAVENTURA quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada 

del desenvolupament de la promoció mateixa. 

PORTAVENTURA pot, en cas de detectar un ús fraudulent de la promoció, modificar les 

bases en les disposicions que siguin pertinents per garantir-ne el bon funcionament. 
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PORTAVENTURA es reserva el dret de reduir, prorrogar, modificar o cancel·lar la 

promoció si ho considera convenient o si s’esdevenen situacions especials que 

n’impedeixen la realització. 

SETENA.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT 

PORTAVENTURA no es responsabilitza dels serveis que terceres empreses hagin de 

prestar en relació amb aquesta activitat promocional, d’incidències per causa de força 

major, de fallades o incidències en els sistemes de telecomunicacions i/o mal 

funcionament de la xarxa internet i/o qualsevol altra circumstància i transmissió 

incorrecta de continguts que impedeixin accedir o operar a la pàgina web de la promoció 

amb normalitat, o que en general impedeixin el desenvolupament normal de la promoció 

per causes alienes a l’empresa i, especialment, per actes externs de mala fe. 

PORTAVENTURA tampoc no assumeix responsabilitat per danys i perjudicis que 

resultin de la manca de disponibilitat de les xarxes de telecomunicacions. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VUITENA.- POLÍTICA DE PRIVACITAT 

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., NIF A-63-776306, avinguda de l’Alcalde 

Pere Molas, km 2; 43480 Vila-seca (Tarragona). 

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones participants 

que les dades personals obtingudes amb la compra d’entrades en els termes indicats 

en el primer punt de les bases de la promoció passaran a formar part dels fitxers 

propietat de l’empresa PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., i es tractaran 

d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, amb la 

finalitat de gestionar el concurs. 

En compliment de les disposicions del Reglament europeu 2016/679 general de 

protecció de dades, us informem que tractem les dades personals que ens faciliteu amb 

la finalitat de gestionar-vos la participació en el concurs, poder contactar amb vosaltres 

en cas que guanyeu i lliurar-vos els premis que, si és el cas, us corresponguin. 

 

 



 

 

 

 

 

 

En el termini de 3 mesos comptadors des de la finalització de l’acció promocional, les 

dades de les persones participants que no hagin guanyat es destruiran automàticament. 

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució del servei sol·licitat. 

Les dades personals no se cediran a cap tercera persona, excepte en els casos en què 

ho estableixi una norma legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si 

PORTAVENTURA està tractant dades personals que us concerneixen, o no. També 

teniu dret a accedir a les vostres dades personals, sol·licitar-ne la rectificació en cas 

d’inexactituds o, si escau, demanar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les 

dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir. 

En determinades circumstàncies, la persona participant podrà sol·licitar la limitació del 

tractament de les seves dades. Si és el cas, només les conservarem per a l'exercici o la 

defensa de reclamacions. 

També, per motius relacionats amb la vostra situació particular, us podreu oposar al 

tractament de les vostres dades. PORTAVENTURA deixarà de tractar-les, tret que sigui 

per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles 

reclamacions. 

 



 

 

 

 

 

 

Així mateix, podreu exercir el dret a la portabilitat de les dades i, també, retirar els 

consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del 

tractament basat en el consentiment previ a la retirada. 

Si voleu exercir qualsevol dels vostres drets us podeu posar en contacte amb nosaltres 

enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic lopd@portaventura.es, 

o bé, a la nostra adreça postal PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. 

(Departament d’Assessoria Jurídica), avinguda de l’Alcalde Pere Molas, km 2; 43480 

Vila-seca (Tarragona). Cal adjuntar a la sol·licitud d’exercici de qualssevol dels vostres 

drets una còpia del document oficial que us identifiqui (DNI, permís de conduir o 

passaport). 

Finalment, us informem que us podeu adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades i altres organismes públics competents amb motiu de qualsevol reclamació 

derivada del tractament de les vostres dades personals. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NOVENA.- PARTICIPACIONS FRAUDULENTES 

La participació en el concurs de forma fraudulenta (ús de robots, sistemes no manuals, 

hacking, etc.) comportarà l’eliminació automàtica de la participació en el concurs, sense 

dret a cap premi que s’hagi assignat en comissió de frau o engany. 

DESENA.- FISCALITAT 

Els premis de la promoció estan subjectes a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, per la 

qual s’aprova l’impost sobre la renda de les persones físiques; el Reial decret 439/2007, 

de 30 de març, pel qual se n’aproven el reglament i les modificacions posteriors i normes 

de desenvolupament. També estan subjectes a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 

modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats 

de servei i el seu exercici, i la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc. També 

els són aplicables les altres disposicions concordants dictades en el seu 

desenvolupament, per la qual cosa, si és el cas, correspon a l’entitat mercantil 

PORTAVENTURA fer l’ingrés a compte o practicar la retenció corresponent pel que fa 

a l’Impost sobre la renda de les persones físiques. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A l’efecte de la normativa esmentada, es fa constar que el premi individual no excedeix 

de 300 euros. 

ONZENA.- LEGISLACIÓ I COMPETÈNCIA 

Les bases es regeixen per la llei espanyola. Les persones participants, amb 

renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten 

expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Tarragona per 

al coneixement de qualsevol litigi que es pugui plantejar quant a la interpretació o 

aplicació que se n’hagi de fer. 

 

 

 

 

PortAventura World – Vila-seca, 6 de juliol del 2018. 

 

 



 

 

 


