
 

BASES   DE LES  PROMOCIÓNS DE LA CLÍNICA ART DENTAL PEL 2018-2019 

 

BASE 1ª.- ORGANITZADORA 
La Clínica  Dental Art Dental  de Castellbisbal i la seva titular la Dra. Viviana Pelagatti Loredo amb DNI 

47723 919 - T , ha encarregat a la societat Alte Universa SL ,  amb CIF B-63980668   i domicili social a 

Barcelona, plaça Francesc Macià, núm, 2, 5è 2a, la gestió, direcció i responsabilitat de les promocions, 

ofertes i campanyes de màrqueting de l’exercici  2018-2019. I té previst realitzar-les, per diferents mitjans 

; Facebook, Web, Flyers-folletons, telèfon mòbil (sms-whatsapp) , verbalment,  Mailing-News Letter ( amb 

del fitxer genèric mktAD, les dades del qual han estat obtingudes amb consentiment  prèvia signatura dels 

titulars i d’acord a la RGPD-LOPD) , que es desenvoluparan d’acord amb el que s’estableix en les presents 

bases legals.  

 

BASE 2ª.- DATES 
Les promocions aniran succeint-se en el temps i s’iniciaran  el 9 de gener de 2018  i finalitzaran  el   31 de 

desembre de 2019.  A cada promoció es podrà indicar no obstant la data d’inici i finalització de la mateixa, 

en cas contrari , s’aplicarà la present Base.  No s’admetran sol·licituds de participació amb posterioritat a 

la data de finalització anteriorment indicada. 

 

BASE 3ª.- ÀMBIT DE LES PROMOCIONS 
Les presents promocions tindran com a àmbit  el territori de Catalunya en format presencial i sense límit 

si es tracta de promocions gestionades a les xarxes socials. 

 

BASE 4ª.- DESTINATARIS DE LES PROMOCIONS 
Les promocions estan dirigides als usuaris i clients de la Clínica Art Dental i a la resta de persones que  

rebin o s’interessin i participin donant llur consentiment, de forma directa ,  emplenant el formulari de 

participació, si fos el cas, de cada promoció, prenent una butlleta de participació, pel període establert de 

vigència de la mateixa. 

 

BASE 5ª.- PROCÈS DE SORTEIG I CONDICIONS D’OBTENCIÓ I FRUIT DE LES AVANTATGES DE LES 

PROMOCIONS . 
Procés de sorteig. 

Les promocions podran estar vinculades a un sorteig, la mecànica del qual en cada ocasió es fixarà en la 

documentació de la butlleta. A títol enunciatiu no limitatiu, les participacions o butlletes podran estar 

indexades a les 4 darreres xifres del premi del sorteig de Nadal  estatal a celebrar el dia 22 de desembre 

a Madrid de l’any en curs, o a alguna altre mecanisme de sorteig com la ONCE. Així mateix es podrà 

realitzar sistemes extractius a l’atzar entre les butlletes que hi participin, si fos el cas. La Clínica Art Dental 

es reserva el dret de gestionar, interpretar, i/o anul·lar qualsevol sorteig en qualsevol moment si 

concorrent circumstancies que impedeixin la correcta  celebració del mateix. 

La Clinica Art Dental no te la obligació de comunicar al guanyador/a de qualssevol sorteig el resultat del 

mateix de forma personal, ho farà a través de la seva plana web i les xarxes socials com el facebook. Els 

sortejos caduquen als 15 dies  si no s’han recollit els premis. 

 

Les condicions  per gaudir de les promocions seran  les següents : 

• No s’admetran  butlletes de participació i/o Vals  valorats o Vals descomptes trencats , 

fotocopiats o rectificats. 

• No es podran acumular  Vals valorats  o  Vals descomptes amb altres ofertes o promocions. 

• Tot tipus de Vals valorats o  Vals descomptes  que obtinguin el participants, només es podran 

aplicar sobre NOUS TRACTAMENTS a realitzar per la Clínica  Art Dental de Castellbisbal , derivats 

de pressupostos emesos i acceptats  a partir de la data  de inici de cada promoció .  

• En cap cas  els Vals valorats serviran per a pagar tractaments en curs ja iniciats.  

• Queda prohibida la venda de Vals o premis. 

• Els Vals i els descomptes  no seran bescanviables pel seu valor econòmic.  



 

• Només  s’acceptarà l’aplicació d’un  Val o oferta/descompte per persona, no podent-se 

acumular més d’un. 

 

 

Definicions: 

Val descompte : Document que conte un descompte en format de percentatge % . 

Val Valorat : Document que conté una xifra  / import concret en euros a descomptar d’un 

tractament/servei. 

Promoció: Sorteig, campanya de comunicació en la qual el  usuari/a obté un premi pel fet de participar de 

forma voluntària mitjançant una butlleta o document de participació. 
La Clínica Art Dental  es reserva el dret d’excloure de les promocions a les persones registrades que actuïn 

de mala fe, o de les que es tingui indicis ferms que han manipulat els codis o qualsevol altra mecànica de 

les promocions i sortejos dels exercicis 2018-2019. La informació als participants de les promocions estan 

contingudes en el disseny promocional dels diferents formats promocionals. 

 

BASE 6ª.- DIPÒSIT BASES i MODIFICACIONS 
Les bases de la present promoció seran dipositades davant el Notari de Barcelona   de Sr. Fernando Maíz 

Cal, Avda. Pau Casals, 8, 2º 1ª de Barcelona . I es podran consultar a la  Clínica Art Dental de Castellbisbal. 

Alte Universa SL en nom de la Clínica Art Dental  es reserva expressament el dret de cancel·lar, modificar, 

ampliar, rectificar o deixar en suspensió les  promocions  en qualsevol moment i sense avís previ de l’any 

2018-2019. 

 

BASE 7ª.- EXCLUSIONS 
Queda expressament exclosa de les  promocions qualsevol persona pertanyent a la plantilla de la Clínica 

Art Dental ,o els seus familiars, així com qualsevol altra persona relacionada directa o indirectament amb 

la creació i realització de les present promocions. Els menors d’edat  queden exclosos  de les promocions, 

només podran participar en aquelles que s’indiqui i sempre sota la titularitat de llurs pares, tutors o 

familiars directes que exerceixin la pàtria potestat. Les dades lliurades sempre seran les dels tutors. 

 

BASE 8ª.- DADES PERSONALS 
Als efectes del que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal RGPD-

LOPD, Alte Universa SL en nom de la Clínica Art Dental de Castellbisbal  informa que les  dades dels 

participants  seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la 

responsabilitat i titularitat de la Clínica Art Dental de Castellbisbal i gestionat conjuntament ,   amb la 

finalitat de realitzar el manteniment i la gestió d’informació, formació i conservació del servei objecte de 

les  promocions i d’activitats que hi estiguin relacionades.  

 

Els participants a les promocions autoritzen expressament l’enviament de comunicacions comercials i 

promocionals dels serveis odontològics  de la Clínica Art Dental de Castellbisbal , al telèfon mòbil , i a les 

adreces de correu i l’adreça electrònica facilitades. Tanmateix, els participants  autoritzen expressament 

que les seves dades puguin ser cedides a empreses  que operen les promocions de la Clínica Art Dental de 

Castellbisbal. La Clínica Art Dental de Castellbisbal  té implementades les mesures de seguretat de caire 

tècnic i organitzatiu necessaris per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal 

facilitades pels participants. 

 

Així mateix, informem sobre la possibilitat que els participants exerceixin en qualsevol moment 

els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, essent requisit indispensable per a l’exercici la 

comunicació per escrit a   Clínica Art Dental , plaça Lluís Companys,3  08755 de Castellbisbal .  Els 

participants en les promocions de l’exercici 2018-2019 , pel fet de participar-hi, donen el seu 

consentiment exprés a rebre informació comercial  dels serveis odontològics per  Clínica Art Dental de 

Castellbisbal. 

 



 

 

 

 

BASE 9ª.- ACCEPTACIÓ 
La participació a les promocions   suposa l’acceptació íntegra de les presents Bases i la submissió expressa 

de les decisions interpretatives que doni dels mateixos i efectuï  Alte Universa SL en nom de la Clínica Art 

Dental. 

 

BASE 10ª. DIFUSSIÓ I DRET D’IMATGE. 
Serà condició si ne qua non que el guanyador/a d’un sorteig autoritzi la utilització de la seva imatge pel 

mitjà que sigui en el moment del lliurament del Premi. Al guanyador/a del sorteig, se li demanarà 

consentiment exprés per difondre o publicar la seva imatge per fotografies i vídeos on hi pugui aparèixer, 

per tal de donar compliment al Dret a pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola 

regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar 

i a la pròpia imatge. La Clinica Art Dental es reserva el dret de invalidar el Premi , si no es pot fer difusió 

de les imatges del lliurament, per manca de consentiment. 

 

En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases per  

Clínica Art Dental de Castellbisbal , seran competents per a conèixer dels litigis que puguin plantejar-se, 

els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta 

promoció al seu propi en cas que el tinguessin. I per a que així consti i a prova de conformitat, se subscriu 

el present document a la ciutat de Barcelona el dia 9 de gener de 2018. 


