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Bases de la campanya SmartFridays. 
Bases actualitzades amb data de 3 d’octubre de 2019 

1.- Entitat organitzadora 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en endavant BBVA o el Banc), amb CIF A48265169, i 
domicili social a Bilbao, Plaza San Nicolás, núm. 4 (Espanya).

2.- Objecte de la promoció

Amb l’objecte de fomentar l’ús dels canals digitals entre els clients, BBVA sortejarà, entre els clients 
que compleixin els requisits del punt 3, trenta mil euros en premis en el període comprès entre els 
mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019.

El Banc habilitarà un dijous al mes, i fins al dilluns següent a l’app BBVA, durant els mesos que duri la 
promoció, un espai anomenat “SmartFriday”, per tal que els clients puguin accedir a la promoció i 
participar-hi. 

3.- Participants. Requisits per participar en el sorteig

Pot participar en cada sorteig mensual qualsevol client de BBVA que compleixi, durant el període 
anterior al mes del sorteig, tots els requisits següents (en endavant els Participants):

•  Que sigui una persona física i de més de 18 anys.

•  Que sigui titular d’un compte a BBVA.

•  Que sigui usuari de l’app BBVA.

•  Que cliqui, dins de l’app BBVA, “Participar-hi” en el “Sorteig SmartFriday” durant el període de la 
promoció.

Són usuaris de l’app BBVA els clients BBVA que prèviament s’han baixat l’aplicació, han acceptat 
amb anterioritat els termes i condicions de l’app BBVA, i han tingut accés a la part privada.

Exclusions: no podran ser declarats guanyadors dels premis:

•  Els participants que en el moment d’acceptar el premi no siguin titulars d’un compte a BBVA.

•  Els empleats de BBVA, els cònjuges, ascendents o descendents de primer grau.

•  El Banc es reserva el dret a no abonar el premi al guanyador que, en la data de celebració del 
Sorteig, estigui en situació contenciosa i/o morosa amb el Banc.

4.- Durada

La promoció tindrà una durada de 3 mesos i comprendrà 3 períodes mensuals: el primer període 
comprendrà del dia dia 18 al 21 d’octubre de 2019 (tots dos inclosos), el segon període comprendrà 
del 22 al 25 de novembre de 2019 (tots dos inclosos), i el tercer període del 20 al 23 de desembre 
de 2019 (tots dos inclosos).
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5.- Àmbit territorial

La promoció s’adreça als clients de BBVA a Espanya.

6.- Sorteigs

BBVA elaborarà, durant els 10 primers dies després de la finalització de cada període mensual, un 
fitxer informàtic que contindrà la relació numerada correlativament de tots els clients que hagin 
complert els requisits el mes anterior per participar en el Sorteig, de manera que s’assignarà una 
participació a cada client que consti en el fitxer. 

Els sorteigs es faran amb una eina que aplica una fórmula aleatòria sobre el fitxer de participants 
mateix, la qual garanteix la imparcialitat, aleatorietat i independència (en endavant l’Eina).

Els sorteigs es duran a terme els dies 15 de novembre de 2019, el 16 de desembre de 2019 i el 15 de 
gener de 2020. 

BBVA es reserva el dret a modificar l’Eina dels sorteigs, i la pot substituir per una altra, sempre que 
se’n garanteixi la imparcialitat absoluta; en aquest cas se n’informaria els participants. 

7.- Premis

La promoció consta de tres premis d’un total de trenta mil euros:

El 15 de novembre se sortejarà un premi de cinc mil euros entre els Participants que compleixin els 
requisits al mes d’octubre.

El 16 de desembre se sortejarà un premi de cinc mil euros entre els Participants que compleixin els 
requisits al mes de novembre.

El 15 de gener se sortejarà un premi de vint mil euros entre els Participants que compleixin els requisits 
al mes de desembre.

En cada Sorteig, l’Eina generarà 1 resultat, que correspondrà al guanyador del premi i a un suplent.

Si, per raons que no depenguessin de la voluntat de BBVA, no es poguessin celebrar els sorteigs en la 
data prevista, se suspendrien i es durien a terme en la data laborable immediatament posterior 
(excloent-ne els dissabtes), un cop s’hagués resolt el problema que n’impedia la celebració.

8.- Notificació del premi i lliurament

Cada cop que se celebri un sorteig, se’n notificarà el resultat als clients que en siguin guanyadors, 
per correu electrònic o postal o bé per telèfon. El Banc els facilitarà el document d’acceptació del 
premi que hauran de trametre a BBVA signat en la forma deguda a l’adreça indicada juntament amb 
la documentació i les dades sol·licitades. Després de rebre l’acceptació del premi, el Banc n’abonarà 
l’import al compte esmentat que el guanyador té a BBVA, durant els 15 dies posteriors a la data de 
recepció de l’acceptació del premi.

9.- Frau

En el cas que BBVA detecti cap anomalia o sospiti que un participant impedeix que els sorteigs es 
duguin a terme amb normalitat, alterant-ne il·legalment el seu registre, participant-hi amb cap 
procediment –tècnic o informàtic– que en pugui falsejar el resultat o la mecànica de participació 
(incloent-hi l’ús de processos informàtics automatitzats i altres processos que no impliquen que 
persones físiques de l’entorn de BBVA facin operacions manualment), podrà eliminar, de manera 
unilateral, la inscripció d’aquest participant. Sobre aquest fet, cal afegir-hi que BBVA ha habilitat els 
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suports tecnològics necessaris per detectar qualsevol actuació fraudulenta, anòmala o dolosa 
possible que pretengui alterar-ne la participació, amb l’objectiu d’aconseguir el premi il·lícitament. 
Per tant, BBVA es reserva el dret d’eliminar del registre qualsevol participant que ho faci evident o 
del qual se sospiti que actua de manera irregular en el sentit descrit.

10.- Fiscalitat

En la comunicació del premi s’informarà el guanyador o suplents com cal procedir per acceptar-lo i 
perquè el Banc en pugui abonar l’import corresponent en el compte obert a nom seu a BBVA, 
d’acord amb allò esmentat en el punt 8.

Els premis atorgats per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades 
a la venda o promoció de béns o serveis tenen la consideració de guany patrimonial.

Com que es tracta d’un premi de més de 300 euros (tres-cents euros), s’hi aplica el tipus de retenció 
que, en cada moment, estableix la legislació vigent, i que és actualment, tant per als residents com 
per als no residents que no s’han establert permanentment a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic 
Europeu (Noruega i Islàndia), del 19 % i, per a la resta de no residents del 24 %, tret que en els dos 
darrers supòsits es pugui aplicar un conveni que eviti la doble imposició subscrit per Espanya, i en 
aquest cas caldrà ajustar-se al que es disposa en el conveni esmentat. BBVA es farà càrrec de 
l’import de l’ingrés al compte i l’ingressarà en el tresor per compte del guanyador.

Les repercussions fiscals que el fet d’obtenir el premi comporti en la fiscalitat del premiat, aniran pel 
seu compte, amb la qual cosa s’eximeix BBVA de cap responsabilitat. A aquest efecte, BBVA posarà a 
disposició del premiat un certificat amb les dades corresponents al premi un cop s’acabi l’any natural.

Independentment de les persones que gaudeixin del premi, a efectes fiscals, s’aplicarà als 
guanyadors el contingut d’aquesta clàusula.

El participant guanyador ha de confirmar en el document d’acceptació del premi les dades 
personals, i també aportar-hi còpia del DNI o bé de la targeta de resident. En tot cas, cal que el 
guanyador signi el document d’acceptació del premi, altrament perdria el dret de rebre el premi.

És obligatori que el guanyador faciliti les dades personals i fiscals necessàries amb vista al lliurament 
dels premis, de manera que, si hi manca cap de les dades esmentades, es pot perdre el dret al premi 
obtingut.

11.- Tractament de dades de caràcter personal

S’informa el Participant que les dades personals proporcionades amb motiu de la participació en 
aquest Sorteig, incloent-hi les dades que faciliti si el guanya, es tractaran i s’inclouran en un fitxer 
titularitat del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., amb domicili social a la Plaza de San Nicolás 4, 
48005, Bilbao; a fi de gestionar totes les fases del Sorteig, així com per fer el lliurament del premi o 
fer les altres gestions de comunicació, informació i promoció associades al Sorteig, en els termes 
previstos en aquestes Bases Legals.

Es tractaran les seves dades personals d’acord amb les disposicions de la normativa aplicable en 
matèria de protecció de dades personals i serveis de la societat de la informació, respectant les 
mesures tècniques, organitzatives i de seguretat escaients, per tal de garantir-ne la confidencialitat i 
evitar que s’alterin, es perdin o se’n faci un tractament i accés no autoritzat.

BBVA en conservarà les dades, com també qualsevol altra documentació aportada que hi estigui 
relacionada, per gestionar i controlar els sorteigs de manera més eficient durant el termini de sis 
mesos, a comptar des del moment que finalitza. Posteriorment es procedirà a fer-ne la destrucció. 
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A BBVA no comunicarem les teves dades a tercers, llevat que hi estiguem obligats per una llei o que 
n’hàgim rebut el consentiment.

Els Participants podran exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament i portabilitat, per a la qual cosa s’hauran d’adreçar, amb aquesta finalitat, a 
BBVA mitjançant l’adreça de correu electrònic derechosprotecciondatos@bbva.com o qualsevol de 
les oficines de BBVA, o bé el Servei d’Atenció al Client Grupo BBVA, apdo. 1598 - 28080 Madrid.

L’exercici d’aquest drets no té caràcter retroactiu. La cancel·lació de les dades necessàries per fer la 
gestió del Concurs (incloent-hi el lliurament del Premi) comportarà la baixa automàtica del Concurs.

Si consideres que BBVA no ha tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots 
posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades a l’adreça dpogrupobbva@bbva.com. No 
obstant això, pots presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(www.agpd.es).

L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i supressió, si 
escau, i oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament 
d’una notificació per escrit, a la qual ha d’adjuntar còpia d’un document que n’acrediti la identitat, a 
l’adreça següent derechosprotecciondatos@bbva.com, o bé a qualsevol de les oficines de BBVA o al 
Servei d’Atenció al Client Grupo BBVA, apdo. 1598 - 28080 Madrid. Si consideres que no hem tractar 
les teves dades personals d’acord amb la normativa, et pots posar en contacte amb el delegat de 
protecció de dades a l’adreça dpogrupobbva@bbva.com. De tota manera, tens dret a presentar una 
reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). BBVA conservarà 
la participació en els sorteigs i les dades que s’hi facin constar, com també qualsevol altra 
documentació o dada aportada que hi estigui relacionada, per gestionar i controlar els sorteigs de 
manera més eficient durant el termini de sis mesos, a comptar des de la finalització.

12.- Responsabilitat

BBVA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards, manques de 
disponibilitat en les xarxes de telecomunicacions, o cap altra circumstància imputable a tercers que 
puguin afectar la participació en els Sorteigs. Si s’esdevé que els sorteigs no es poden dur a terme 
correctament, perquè s’hi detecten fraus, errors tècnics, o cap altra circumstància que no està sota el 
control de BBVA, i que n’afecta el desenvolupament normal, BBVA es reserva el dret de cancel·lar-los, 
modificar-los, o suspendre’ls. BBVA no es responsabilitza del fet que les dades dels guanyadors siguin 
errònies o no s’hi pugui contactar per causes que no depenen de BBVA.

13.- Acceptació de bases. Consulta de condicions. Modificació

La participació en aquests sorteigs implica l’acceptació íntegra d’aquestes Bases Legals. Els 
participants en els sorteig s’han d’atenir a les instruccions que, si escau, també pugui emetre BBVA.

El participant podrà consultar-ne les bases en la pàgina web de BBVA, el qual es reserva el dret de 
modificar les condicions i dates dels sorteigs informant-lo adequadament.
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14.- Reclamació

El període de reclamació per aquesta promoció s’acaba un cop transcorreguts 45 dies naturals a 
partir de la data de finalització del darrer Sorteig.

15.- Legislació i Jurisdicció

Els termes i condicions d’aquestes Bases es regeixen per les lleis d’Espanya.

Madrid, 3 d’octubre de 2019.


