Bases de la Promoció
Targeta Solidària
1. Entitat organitzadora
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (en endavant “BBVA” o el “Banc”), amb CIF A48265169, i domicili social a Bilbao, plaça
San Nicolás, núm. 4 (Espanya), convoca la Promoció de Targeta Solidària (en endavant “la Promoció”) regulada per aquestes bases
(en endavant les “Bases”).
2. Objectiu de la convocatòria
BBVA convoca la Promoció en línia amb el seu compromís amb l’entorn social de la comunitat autònoma de Catalunya, a fi de
col•laborar amb entitats no lucratives (en endavant ENL) que tenen més incidència a escala local i regional, i per ajudar les persones
a aconseguir un futur millor.
Aquesta Promoció té com a objectiu de contribuir a fer que es duguin a terme projectes socials desenvolupats per ENL domiciliades
a Catalunya, sotmeses al règim establert per la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge, com també per ENL que s’acullin als règims singulars, les quals es puguin regular en la legislació pròpia de
Catalunya.
Consulteu les ENL escollides per BBVA que els participants podran votar a l’annex de les Bases.
3. La Targeta Solidària BBVA
La Targeta Solidària (en endavant “la Targeta”) és una targeta financera emesa per BBVA.
4. Participants. Exclusions
Per participar haurà de tenir la condició de titular de la Targeta durant el període de la promoció.
Només s’admetrà un vot per contracte de la Targeta.
En cas que hi hagi més d’un titular per contracte de targeta, només en podrà votar un. En el cas que voti més d’un titular del
contracte només es tindrà en compte el vot del qui hagi votat primer.
A més, per participar en la Promoció, el titular de la Targeta ha de ser una persona física major de 18 anys.
No obstant això, s’exclouen de la Promoció, i tampoc no hi podran votar, els titulars que durant el període de la Promoció es trobin
en situació contenciosa i/o morosa amb el banc.
5. Durada
La Promoció de la Targeta és vàlida durant el mes de juny de 2019. Els participants podran votar les ENL escollides des del dia 19 fins
al dia 30 de juny de 2019, tots dos inclosos. No es tindran en compte els vots emesos fora d’aquest període.
6. Com es pot votar
Els participants podran votar entrant al web www.tarjetasolidaria.bbvacolectivos.com on apareixeran totes les ENL seleccionades.
Per votar, el Titular s’hi haurà d’identificar introduint a l’espai habilitat el seu document nacional d’identitat (DNI o NIE), i els quatre
darrers dígits de la seva Targeta.
Els participants podran accedir a les ENL seleccionades per BBVA, un cop s’hagin identificat.
Per votar, els participants hauran de clicar “votar” al botó situat a sota de cada ENL.
Els participants només podran votar una ENL seleccionada. Els vots es registraran a la mateixa web, on figuraran en tot moment el
nombre de vots rebuts per cada ENL.
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7. Premis. Publicitat del premi
L’import del premi és de cent catorze cinc-cents setanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (114.579,78 €), i és el resultat d’aplicar
el 0,07 % sobre l’import total dels pagaments nets que s’hagin efectuat comprant amb totes les targetes solidàries emeses per
BBVA entre el dia 1 d’abril de 2018 i el dia 30 de març de 2019. L’import del premi es repartirà a parts iguals entre les cinc ENL més
votades. En cas d’empat de vots, el premi restant es repartirà a parts iguals entre les empatades i, en cas de sobrar-ne entre les
següents que tinguin més vots.
8. Tractament de dades de caràcter personal
En compliment d’allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i garantia dels drets digitals,
el participant autoritza que les dades personals que hi ha fet constar pel sol fet de participar-hi, així com d’altres que pogués facilitar
per poder-hi participar, s’incorporin a fitxers de BBVA per a la realització, el control, seguiment i gestió del sorteig.
El responsable del tractament és BBVA amb domicili social a plaça San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao (Biscaia). El Participant
pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, si s’escau, i oposició,
al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant la tramesa d’una notificació per escrit, adjuntant-hi còpia d’un
document que n’acrediti la identitat, a l’adreça derechosprotecciondatos@bbva.com, a qualsevol de les oficines de BBVA o bé al
Servicio de Atención al Cliente Grupo BBVA, APDO. 1598-28080 Madrid.
Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots contactar amb el delegat de protecció
de dades a l’adreça dpogrupobbva@bbva.com. En qualsevol cas, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades (www.agpd.es).
La participació en l’edició, el vot i les dades que s’hi facin constar, així com qualsevol altra documentació o dades aportades que
s’hi relacionin, BBVA els conservarà per millorar la gestió de l’edició durant el termini de sis mesos, a partir de la data de finalització.
9. Acceptació de les Bases. Consulta de condicions i modificació
El participant accepta íntegrament els termes i condicions establerts en aquestes Bases mitjançant el seu vot.
El participant podrà consultar aquestes Bases a www.bbva.es
BBVA es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes Bases informant-ne als participants.
10. Legislació i jurisdicció
Els termes i condicions de les Bases es regiran per les lleis d’Espanya.

Madrid, a 14 de juny de 2019
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ANNEX I. LLISTAT D’ENTITATS PARTICIPANTS

•

AECC- CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER, DE LLEIDA

•

AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER

•

ALIANZA ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE VON-HIPPEL-LINDAU

•

APRENEM, ASSOCIACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB TEA

•

ARRELS FUNDACIÓ

•

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALZHEIMER DEL BAIX LLOBREGAT

•

ASSOCIACIÓ DE NENS I NENES AMB TRASPLANTAMENT HEPÀTIC

•

ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA

•

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS - PARMO

•

FEDERACIÓ CATALANA ENTITATS CONTRA EL CÀNCER

•

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

•

FUNDACIÓ CORAVANT

•

FUNDACIÓ D’ONCOLOGIA INFANTIL ENRIQUETA VILLAVECCHIA

•

FUNDACIÓ INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA

•

FUNDACIÓ LA MANREANA

•

FUNDACIÓ PER LA RECERCA I DOCÈNCIA SANT JOAN DE DÉU

•

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS

•

FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

•

FUNDACIÓ PRIVADA AVAN

•

FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS

•

FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER

•

FUNDACIÓ GRUP D’AFECTATS D’ESCLEROSI MÚLTIPLE

•

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN

•

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

•

FUNDACIÓ BELLAIRE

•

FUNDACIÓ PEQUEÑO DESEO

•

FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU

•

FUNDACIÓ PROA (PROACTIVA OPEN ARMS)

•

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

•

PALLAPUPAS

•

FUNDACIÓN STEP BY STEP

•

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE NENS ONCOLÒGICS DE CATALUNYA
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