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L’entitat mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (l’“organitzador” o “BBVA”), amb domicili social a Bilbao, plaça 
de San Nicolás, núm. 4, proveïda de CIF núm. A-48265169, organitza aquest sorteig (d’ara endavant, el “sorteig”), que es regirà 
per les bases següents:

PRIMERA. Participants  

Hi podran participar tots els usuaris de Twitter de més de 18 anys i residents a Espanya que, en compliment de la resta de condi-
cions que s’estableixen en aquestes bases, publiquin un tuit en resposta a BBVA Espanya en relació amb la pregunta plantejada 
a aquest efecte per l’organització.

El termini de participació s’iniciarà el 30 de novembre de 2017 a les 12.00 pm i s’acabarà el 5 de desembre de 2017 a les 12.00 
pm. Els tuits publicats amb anterioritat o posterioritat al termini de participació no tindran validesa i, per tant, no computaran a 
l’efecte del sorteig.

SEGONA. Premis

Els premis del sorteig consisteixen en una polsera Xiaomi Mi Band 2 (d’ara endavant, el “premi”). 

Hi haurà cinc (5) guanyadors.

TERCERA. Mecànica, adjudicació i lliurament del premi

a)    La persona que vulgui participar haurà de fer un comentari, de forma pública, en relació amb el missatge publicat per 
l’organitzador del sorteig amb motiu de la seva convocatòria, dins el termini indicat.

b)    No es tindran en compte els comentaris fets fora del termini de participació del sorteig.

c)    La participació en el sorteig implica necessàriament l’acceptació de les condicions i els termes que apareixeran en 
aquesta URL: www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/bases.jsp.

b)    Només es permet un màxim d’un (1) comentari per participant. Els comentaris fets des d’un mateix perfil a Twitter que 
excedeixin aquest límit màxim no tindran validesa per al sorteig.

e)    Als efectes de verificar que s’ha enviat la resposta en termini, es prendrà com a referència la data i l’hora de la realització 
del comentari.

f)    Pel que fa a la realització del comentari, no tindrà validesa a l’efecte del sorteig que excedeixi o difereixi de la publicació 
del missatge associat a la convocatòria del sorteig o, d’altra manera, que no sigui adequat o sigui inapropiat o ofensiu 
segons el parer de l’organitzador. En particular, es rebutjaran tots els missatges o comentaris el contingut dels quals 
inclogui expressions violentes, sexistes, racistes o susceptibles de vulnerar drets de tercers. L’organitzador es reserva 
el dret de desqualificar o sol•licitar l’eliminació dels comentaris i missatges que no compleixin els requisits tècnics o 
estètics o atemptin contra els principis indicats abans.

g)    D’entre tots els participants, serà guanyador del sorteig el participant que resulti aleatòriament seleccionat a través de 
l’eina Random.org que l’organització utilitzarà a aquest efecte (el “guanyador” o, conjuntament, els “guanyadors”) el dia 
5 de desembre de 2017.

h)    BBVA es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant un missatge per comunicar a cadascun d’ells que ha guanyat 
el sorteig i indicar-li el necessari per enviar el premi.

Bases sorteig   
El que donaria per… Twitter 
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QUARTA. Consulta i acceptació de bases

Aquestes bases estan disponibles en els formularis habilitats per al sorteig a la URL: www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/
bases.jsp.

La participació en el sorteig té caràcter gratuït i el simple fet de participar implica la plena acceptació d’aquestes bases en la seva 
totalitat, així com el criteri de BBVA en la resolució de qualsevol conflicte que pugui generar la interpretació d’aquestes.

BBVA es reserva el dret de modificar les condicions d’aquesta promoció i de fer, si escau, les comunicacions oportunes que 
puguin correspondre a aquest efecte.

CINQUENA. Instruccions de participació

Els participants en el sorteig hauran de seguir les instruccions que pugui cursar, si escau, BBVA.

BBVA es reserva el dret de suspendre aquest sorteig abans de la seva finalització.

Així mateix, BBVA es reserva el dret a declarar desert el sorteig.

SISENA. Frau

En cas que BBVA, o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment al sorteig, detecti qualsevol anomalia o sospiti que un 
participant està impedint el seu desenvolupament normal, podrà eliminar de forma unilateral la intervenció d’aquest participant. 
A aquests efectes, BBVA ha habilitat els suports tecnològics necessaris per detectar una possible actuació fraudulenta, anòma-
la o dolosa que pretengui alterar la participació amb l’objectiu d’aconseguir el premi de forma il•lícita. Per tant, BBVA es reserva 
el dret d’eliminar del registre qualsevol participant que evidenciï o del qual se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit. 

SETENA. Canvi de premi

El premi objecte d’aquest sorteig en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació en metàl•lic a petició del guan-
yador. 

VUITENA. Limitació de participació

No podran participar en el sorteig els empleats de BBVA i el seu grup d’empreses.

NOVENA. Responsabilitat

BBVA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància impu-
table a tercers o a Internet que pugui afectar la participació en el sorteig.

BBVA es reserva el dret d’anul•lar qualsevol participació o qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrec-
ta de les dades o del sorteig.

Així mateix, BBVA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que, malgrat les mesures de 
seguretat adoptades, es puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, 
encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la 
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació efectuada. 

DESENA. Tractament de dades de caràcter personal

Els guanyadors, de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i altra 
normativa de desplegament, presten el seu consentiment i autoritzen BBVA perquè les seves dades de caràcter personal siguin 
incorporades a un fitxer el responsable del qual és Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., amb l’única finalitat de gestionar el 
lliurament del premi. Les dades sol•licitades a aquest efecte seran: nom, telèfon, correu electrònic, DNI o passaport i adreça de 
lliurament.

BBVA compleix les exigències establertes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter 
personal i la seva normativa de desplegament, així com les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat 
de la informació. Les seves dades personals són tractades d’acord amb el que disposa aquesta normativa, i s’adoptaran les 
mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per garantir-ne la confidencialitat i evitar-ne l’alteració, pèrdua i 
tractament o accés no autoritzats.

El participant pot exercir en qualsevol moment el seu dret a accedir, rectificar, cancel•lar i oposar-se al tractament de les dades 
personals que estiguin en poder de BBVA, mitjançant una sol•licitud per escrit dirigida a concursosrrss.es@bbva.com, indicant 
a l’assumpte “Protecció de dades” i acreditant la seva identitat de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
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ONZENA. Fiscalitat

Al premi d’aquesta promoció li serà aplicable la Llei 35/2006, de 28 de novembre, per la qual s’aprova l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis sobre els impostos de societats, sobre la renda de no residents i so-
bre el patrimoni; la Llei 26/2014, de 27 de desembre, que modifica l’anterior; el Reial decret núm. 439/2007, pel qual s’aprova 
el seu Reglament i les modificacions posteriors; la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats; el Reial decret 
634/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats; la Llei 13/2011 de regulació del joc i altres 
disposicions concordants i dictades en el seu desplegament.

De conformitat amb la normativa esmentada, s’informa els participants que els premis concedits per la participació en concur-
sos tenen la consideració de guany patrimonial subjecte a retenció o ingrés a compte dels impostos esmentats si la valoració 
del premi supera els tres-cents euros (300 €).

El premi té un valor inferior a 300 euros i no es troba subjecte a ingrés a compte d’IRPF.

En qualsevol cas, les repercussions fiscals que l’obtenció del premi tingui en la fiscalitat del guanyador aniran a càrrec 
d’aquest, per la qual cosa BBVA queda exonerat de qualsevol responsabilitat. A aquest efecte, BBVA emetrà i enviarà al guan-
yador que hagi acceptat el premi un certificat amb les dades corresponents al premi una vegada acabat l’any natural.

Les repercussions fiscals que l’obtenció del premi tingui en la fiscalitat del premiat aniran a càrrec d’aquest últim, per la qual 
cosa BBVA queda rellevat de qualsevol responsabilitat. A aquest efecte, BBVA emetrà i enviarà al premiat un certificat amb les 
dades corresponents al premi una vegada acabat l’any natural.

Als efectes d’acomplir l’anterior, els premiats facilitaran a BBVA el seu NIF o CIF, segons que correspongui, nom, cognoms i 
domicili, als efectes de practicar la retenció o ingrés a compte d’IRPF que si escau correspongui. En el cas en què s’invoqui 
l’aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició, s’haurà d’aportar el certificat de residència fiscal en vigor, emès per les 
autoritats fiscals del país de residència del premiat.

L’emplenament de les dades personals i fiscals del guanyador necessàries per al lliurament del premi té caràcter obligatori, de 
manera que l’absència de qualsevol d’aquestes dades suposarà la pèrdua del dret al premi obtingut. 

Independentment de les persones que gaudeixin del premi, a efectes fiscals, el contingut d’aquesta clàusula serà aplicable al 
guanyador.

DOTZENA. Legislació i fur 

Per a qualsevol controvèrsia s’aplicarà la legislació espanyola davant els jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

Madrid, 27 de novembre de 2017.


