Butlletí d’ahdesió a
la promoció carnet
internacional d’estudiant,
ISIC.
1.

Requisits per accedir a la promoció. La promoció va dirigida a no clients de BBVA amb edats compreses entre els 18 i els
29 anys que contractin un Compte Online BBVA al web o l’app de BBVA des del 13 de juny de 2021 fins al 19 de desembre
de 2021.

2.

Oferta promocional. VIAJOVEN NEWCO S.L (d’ara endavant, VIAJOVEN) és una societat amb autorització d’exclusivitat
per a Espanya per desenvolupar i distribuir la llicència ISIC i atorgar el carnet internacional d’estudiant ISIC (d’ara
endavant, el carnet). Als clients que compleixin els requisits de la promoció i s’hi adhereixin, se’ls ofereix el carnet sense
cost durant el primer any d’emissió. Per poder ser beneficiari del carnet, el titular, a més de complir els requisits anteriors,
també ha de complir els requisits per ser beneficiari d’un carnet. Consulta els requisits a www.isic.es

3.

Lliurament. Per rebre el carnet, el banc cedirà les dades necessàries del titular a VIAJOVEN, perquè sigui VIAJOVEN qui
es posi en contacte amb el titular per correu electrònic i aquest pugui baixar el carnet segons les instruccions rebudes.
Com a requisit per rebre el carnet, cal que el client tingui l’adreça electrònica validada als sistemes de BBVA.

4.

Fiscalitat. El lliurament del carnet constitueix un rendiment del capital mobiliari en espècie subjecte a ingrés a compte
de l’IRPF. El banc assumirà l’ingrés a compte corresponent i l’ingressarà en el Tresor a compte del titular del compte
(el titular), i posarà a disposició d’aquest, de cara a la declaració de la renda, la informació fiscal corresponent. Tant el
rendiment com l’ingrés a compte s’imputen a aquest titular, independentment de la resta de titulars del compte en què es
domicilia. Tot això, sense perjudici de les modificacions fiscals que es puguin fer durant la validesa d’aquesta promoció.

5.

Tractament de les dades personals. De conformitat amb el que indica l’apartat tercer d’aquest document, BBVA informa
el titular que, per tal de poder tramitar la seva sol·licitud d’adherir-se a la promoció i, per tant, poder disposar del carnet,
caldrà que BBVA comuniqui a VIAJOVEN les dades personals següents: nom, cognoms, data de naixement i adreça
electrònica. S’informa el titular que, pel fet d’adherir-se a la promoció i gaudir del carnet, les seves dades personals seran
tractades per VIAJOVEN NEWCO S.L., amb domicili al carrer Ourense, 25 - pis 7, porta C - CP 28020 MADRID, ESPANYA 91 000 50 50, oficina@isic.es, com a responsable del tractament, amb la finalitat de poder gestionar la seva condició de
titular del carnet i prestar els serveis relacionats amb aquest. La base de legitimació que permet a VIAJOVEN tractar les
dades del titular és la sol·licitud del carnet. VIAJOVEN conservarà les seves dades personals durant la relació contractual
(amb caràcter general, 12 mesos, llevat de renovació). Un cop finalitzat aquest termini, les seves dades personals es
bloquejaran durant 19 mesos. Un cop hagi transcorregut el termini esmentat, les seves dades personals se suprimiran.
VIAJOVEN no comunicarà a tercers les seves dades personals, llevat que hagi recollit el consentiment previ exprés del
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titular per fer-ho. El titular podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament
i portabilitat davant de VIAJOVEN a l’adreça següent: carrer Ourense, 25 - pis 7, porta C - CP 28020 MADRID, ESPANYA
BBVA recorda al titular que el tractament de les seves dades personals per part de BBVA amb motiu de la contractació
del producte bancari Compte Online BBVA es regula pel que preveu el document denominat “Declaració d’activitat
econòmica i política de protecció de dades personals”.

6.

Vigència. La promoció és vàlida des del 13 de juny de 2021 fins al 19 de desembre de 2021 o fins que se n’exhaureixin les
existències (nombre d’existències disponibles a l’inici de la promoció: 20.000). Així doncs, per beneficiar-se’n, el titular
s’hi ha d’adherir signant el butlletí d’adhesió a la promoció en aquesta data a tot tardar.
Els beneficis del carnet ISIC a través d’aquesta promoció tenen una vigència de 12 mesos des de la seva emissió. Un cop
hagi passat aquest termini, si el titular vol continuar gaudint dels avantatges del carnet, s’haurà de posar en contacte amb
ISIC per renovar-lo.

7.

El banc es reserva el dret de modificar les condicions de la promoció, prèvia comunicació al titular amb un mes d’antelació
a la data d’efectivitat de les noves condicions.

8.

Adhesió: el titular accepta aquestes condicions i s’hi adhereix mitjançant signatura electrònica introduint la clau d’un sol
ús que el banc remetrà al seu telèfon mòbil.
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