
SORTEIG CISTELLA DE NADAL 
BASES DEL SORTEIG 

 

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA 

1.1. DIESEL PENEDÈS, S.A. amb domicili social a Camí de les fàbriques, s/n, 08730 Santa 
Margarida i els Monjos (Barcelona) i CIF A-59.998.468, organitza el present sorteig  de dues 
Cistelles de Nadal durant el proper dia 22 de desembre de 2021. 

CLÀUSULA 2.- OBJECTE DEL SORTEIG 

2.1. CISTELLES DE NADAL 

Diesel Penedès obsequiarà als seus clients amb dues Cistelles de Nadal que es sortejaran de 
manera individual a partir de totes les fulles de treball obertes durant el present mes de 
desembre (excepte fulles de treball d’operacions en garantia) i de tots els “m’agrada” que 
s’hagin rebut dels seus clients o seguidors a les xarxes socials de l’empresa, sempre que el 
participant guardi alguna relació amb l’empresa com a client. 

CLÀUSULA 3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Per poder participar en el Sorteig, durant tot el temps de vigència del mateix, inclòs el moment 
de la seva resolució: 
 

- Haver obert degudament una fulla de treball a les nostres instal·lacions 
- Haver fet un “m’agrada” a qualsevol de les dues publicacions realitzades a instagram 

i/o facebook i seguir a la nostra empresa. 
- La persona o persones participants podran tenir més possibilitats d’obtenir el premi si 

hi participen, tan obrint la corresponent fulla de treball, com des de les xarxes socials, 
però en cap cas s’acceptarà el mateix participant en un mateix sistema. 

- El participant ha de guardar alguna relació com a client amb la nostra empresa. 
 
CLÀUSULA 4.- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES 

El fet de participar en aquest sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases que 
estaran a disposició dels participants a través de la pàgina web dieselpenedes.com  

CLÀUSULA 5.- ÀMBIT TERRITORIAL 

El sorteig es desenvoluparà a través d’una App Sorteos online en territori català el dia 22 de 
desembre de 2021. 

CLÀUSULA 6.- ÀMBIT TEMPORAL 

El període per poder participar en el sorteig serà des del dia 1 de desembre fins el 21 a les 22h. 

Les actuacions dutes a terme fora d’aquest termini es trobaran fora del sorteig, encara que la 
resta de requisits o condicionants establerts s’haguessin complert. 



 

 

 

CLÀUSULA 7.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 

Durant el termini de vigència del Sorteig, els clients que, complint els requisits recollits en 
aquestes Bases, desitgin participar en el mateix, hauran de realitzar els següents passos  

- Qualsevol de les esmenades en la clàusula 3 d’aquestes bases. 
 

Transcorregut el període de participació en el Sorteig, l’elecció del guanyador es realitzarà a 
través de una App de Sorteos. Aquesta elecció es realitzarà el dia 22 de desembre de 2021 
durant el transcurs del matí. 

CLÀUSULA 8.- PREMIS 

Els premi consistirà en: 

- Una cistella model SC-52 de l’empresa Nadal Col·lecció valorada en 79,90,-euros (IVA 
no inclòs) o qualsevol altre d’equivalent si per falta d’estoc o qualsevol altre motiu 
imprevist, finalment no pogués ser aquesta. 

En cap cas el guanyador podrà sol·licitar el reemborsament en metàl·lic del premi. 

 

CLÀUSULA 9.- CONDICIONS LLIURAMENT DEL PREMI 

En el moment en que es comuniqui la seva condició de guanyador, aquest haurà de posar-se 
d’acord amb DIESEL PENEDÈS, SA per establir la data de recollida. 

L’acceptació del premi és de caràcter voluntari i gratuït. El premi és nominatiu i serà lliurat 
exclusivament a qui hagi sortit guanyador del sorteig i compleixi amb els requisits indicats en 
las presents bases. 

DIESEL PENEDÈS, S.A. no es responsabilitzarà de les possibles incidències en el lliurament o 
qualsevol altre circumstància imputable a tercers que afecti a la recompensa d’aquest sorteig. 

  

CLÀUSULA 10.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, i la 
LLEI ORGÀNICA 3/2018 de Protecció de dades i garantia del drets digitals, l’informem que les 
dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de 
DIESEL PENEDÈS, S.A., amb la finalitat de participar en el Sorteig “Cistella de Nadal”  tret que 
ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i en 
el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la 
següent adreça de correu electrònic info@dieselpenedes.com 

  



 

CLÀUSULA 11.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

DIESEL PENEDÈS, S.A. queda expressa i totalment exonerada de qualsevol responsabilitat, en 
relació al guanyador del Sorteig derivada de qualsevol accident, sinistre, succés o incidència 
que pugui produir-se una vegada s’efectuï l´entrega del premi.  

CLÀUSULA 12.- DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

DIESEL PENEDÈS, S.A. informa que durant les activitats que es derivin de la participació al 
Sorteig i de l’atorgament del premi es tractaran les fotografies i/o vídeos realitzats, podent ser 
la seva difusió per qualsevol dels mitjans de comunicació i xarxes socials habituals de DIESEL 
PENEDÈS, S.A. 

DIESEL PENEDÈS, S.A. es reserva el dret a publicar el nom i la foto del guanyador, amb fins 
promocionals, en qualsevol mitjà de comunicació, sense que generi dret a favor dels 
guanyador a rebre una contraprestació. 

Les dades personals recollides dels participants del Sorteig seran incloses al Registre 
d’activitats de tractament titularitat de DIESEL PENEDÈS, S.A. 

En acceptar el premi, el participant guanyador haurà de consentir i autoritzar a DIESEL 
PENEDÈS, S.A.la utilització de la seva imatge i el seu nom en la publicitat o promoció per 
qualsevol mitjà, en particular, per mitjans impresos, radiofònics, televisius, o per Internet. 

Les autoritzacions regulades en aquesta clàusula tenen caràcter gratuït i es concedeixen amb 
abast mundial, pel termini màxim de durada dels drets i per a qualsevol modalitats, suports i 
formats d’explotació. 

CLÀUSULA 13.- MISCEL·LÀNIA 

Modificacions i/o annexos: DIESEL PENEDÈS, S.A. es reserva el dret a realitzar modificacions o 
afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin 
justificades o no perjudiquin als participants, i es comuniqui degudament als mateixos. 

DIESEL PENEDÈS, S.A. no assumeix la responsabilitat de respondre dels casos de força major 
(com vagues, temps, etc.) que puguin impedir als participants al correcte compliment del 
timing del sorteig.  

En el cas que el  sorteig no es pogués realitzar o fos necessari suspendre el mateix per frau 
detectat, errors tècnics o qualsevol altre motiu  DIESEL PENEDÈS, S.A. es reserva el dret de 
cancel·lar, modificar o suspendre el mateix.   

  



CLÀUSULA 14.- LLEI APLICABLE  

 
Aquestes Bases estan subjectes a la legislació vigent a Espanya.  

Qualsevol discrepància que pugui sorgir amb relació al contingut, interpretació, compliment i 
aplicació del present document, serà sotmès als òrgans judicials de Santa Margarida i els 
Monjos. 

 


