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Bases da campaña SmartFridays. 
Bases actualizadas a data 3 de outubro de 2019 

1.- Entidade organizadora 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en diante “BBVA” ou o “Banco”), con C.I.F A48265169 e 
domicilio social en Bilbao, Praza San Nicolás, nº 4 (España).

2.- Obxecto da promoción

Co obxecto de fomentar o uso das canles dixitais entre os seus clientes, BBVA vai sortear, entre 
aqueles clientes que cumpran os requisitos do punto 3, trinta mil euros en premios entre os meses 
de outubro, novembro e decembro de 2019.

O Banco habilitará un xoves ao mes e ata o luns seguinte na app BBVA, durante os meses que dure a 
promoción, un espazo denominado “SmartFriday” para que os clientes poidan acceder e participar 
na promoción. 

3.- Participantes. Requisitos para participar no sorteo

Participará en cada sorteo mensual calquera cliente BBVA que cumpra durante o período mensual 
anterior ao mes do sorteo tódolos requisitos seguintes (en diante “os Participantes”):

•  Que sexa persoa física e maior de 18 anos.

•  Que sexa titular dunha conta en BBVA.

•  Que sexa usuario da app BBVA.

•  Que dentro da app BBVA faga clic en “Participar” no “Sorteo SmartFriday” dentro do período
da promoción.

Son usuarios da app BBVA os clientes BBVA que previamente se descargasen a aplicación con previa 
aceptación dos termos e condicións da app BBVA e que tivesen acceso á parte privada.

Exclusións: non poderán ser gañadores dos premios:

•  Participantes que no momento da aceptación do premio non sexan titulares dunha conta en
BBVA.

• Empregados de BBVA, os seus cónxuxes, ascendentes e descendentes de primeiro grao.

•  O Banco resérvase o dereito a non aboarlle o premio ao gañador que na data de celebración do
Sorteo se atope en situación contenciosa e/ou morosa co Banco.

4.- Duración

A promoción terá unha duración de 3 meses e comprenderá 3 períodos mensuais: o primeiro 
período comprenderá dende o día 18 ao 21 de outubro de 2019 (ámbolos dous incluídos), o 
segundo período comprenderá dende o 22 ao 25 de novembro de 2019 (ámbolos dous incluídos) e 
o terceiro período do 20 ao 23 de decembro de 2019 (ámbolos dous incluídos).
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5.- Ámbito territorial 

A promoción vai dirixida a clientes de BBVA en España.

6.- Sorteos

BBVA elaborará dentro dos 10 primeiros días posteriores á finalización de cada período mensual un 
arquivo informático que conterá a relación numerada correlativamente de tódolos clientes que 
cumpriron os requisitos o mes anterior para participar no sorteo, de xeito que a cada cliente que 
conste no arquivo se lle asignará unha participación. 

Os sorteos realizaranse a través dunha ferramenta que aplicará unha fórmula aleatoria sobre o 
mesmo arquivo de participantes que garanta a imparcialidade, aleatoriedade e independencia (en 
diante, “a Ferramenta”).

Os sorteos realizaranse os días 15 de novembro de 2019, 16 de decembro de 2019 e 15 de xaneiro de 
2020.

BBVA resérvase o dereito a modificar a Ferramenta dos sorteos, podendo substituíla por outra 
sempre que garanta a absoluta imparcialidade, en cuxo caso os participantes recibirán unha 
comunicación ao respecto. 

7.- Premios

A promoción consta de tres premios por un total de trinta mil euros:

O 15 de novembro sortearase un premio de cinco mil euros entre os Participantes que cumprisen os 
requisitos no mes de outubro.

O 16 de decembro sortearase un premio de cinco mil euros entre os Participantes que cumprisen os 
requisitos no mes de novembro.

O 15 de xaneiro sortearase un premio de vinte mil euros entre os Participantes que cumprisen os 
requisitos no mes de decembro.

En cada sorteo, a Ferramenta xerará 1 resultado, correspondendo ao gañador do premio e a un 
suplente.

Se por causas alleas á vontade de BBVA non puidese celebrarse o sorteo na data prevista, este 
suspenderase e pasará a realizarse na data laborable (excluídos os sábados) inmediatamente posterior, 
unha vez que se solucionase o problema que impedise a realización do sorteo.

8.- Notificación do premio e entrega

Cada vez que se celebre un sorteo, realizaráselle a notificación ao cliente que resultase gañador, por 
correo electrónico, postal ou teléfono. O banco facilitaralle o documento de aceptación do premio que 
deberá enviarlle a BBVA debidamente asinado ao enderezo que se indique xunto coa documentación e 
datos solicitados. Unha vez recibida a aceptación do premio, o Banco aboará o premio na conta do 
gañador en BBVA indicada dentro dos 15 días seguintes á data de recepción da aceptación do premio.

9.- Fraude

En caso de que BBVA detecte calquera anomalía ou sospeite que un participante estea impedindo o 
normal desenvolvemento dos Sorteos, alterando ilegalmente o seu rexistro, participando mediante 
calquera procedemento –técnico ou informático– que puidese falsear o resultado ou a mecánica de 
participación (incluíndo a utilización de procesos informáticos automatizados e outros procesos que 



Páxina 3/5

Creando Oportunidades

non supoñan a realización de operacións de forma manual por persoas físicas no medio BBVA), 
poderá de xeito unilateral eliminar a inscrición dese participante. A este respecto é importante engadir 
que BBVA habilitou os necesarios soportes tecnolóxicos para detectar calquera posible actuación 
fraudulenta, anómala ou dolosa que pretenda alterar a participación co obxectivo de lograr o premio 
de xeito ilícito. Polo tanto, BBVA resérvase o dereito de eliminar do rexistro a calquera participante que 
evidencie ou do que se sospeite unha actuación irregular no sentido descrito.

10.- Fiscalidade

Na comunicación do premio informarase o gañador ou suplentes sobre como proceder á aceptación 
deste para que o Banco poida realizar o correspondente aboamento na conta aberta ao seu nome en 
BBVA conforme ao indicado no punto 8 anterior.

Os premios concedidos pola participación en xogos, concursos, rifas ou combinacións aleatorias 
vinculadas á venda ou promoción de bens ou servizos teñen a consideración de ganancia patrimonial.

Ao tratarse dun premio superior a 300 euros (trescentos euros) aplicarase o tipo de retención que 
en cada momento se estableza pola lexislación vixente, sendo actualmente para residentes e para 
non residentes sen establecemento permanente na Unión Europea ou no Espazo Económico 
Europeo (Noruega e Islandia) do 19 % e para o resto de non residentes do 24 %, agás que nestes 
dous últimos supostos resulte aplicable un Convenio para evitar a dobre imposición subscrito por 
España, en cuxo caso estarase ao disposto no devandito Convenio. BBVA soportará o importe do 
ingreso a conta e ingresaralo no Tesouro por conta do Gañador.

As repercusións fiscais que a obtención do premio teña na fiscalidade do premiado serán por conta 
deste, polo que BBVA queda exento de calquera responsabilidade. Para este efecto, BBVA porá a 
disposición do premiado un certificado cos datos correspondentes ao premio unha vez rematado o 
ano natural.

Con independencia das persoas que gocen do premio, para os efectos fiscais, o contido desta 
cláusula seralles de aplicación aos gañadores.

O participante gañador deberá confirmar no documento de aceptación do premio os seus datos 
persoais, así como achegar copia do DNI ou tarxeta de residente. O gañador deberá asinar en todo 
caso o documento de aceptación do premio. No caso contrario, perdería o seu dereito á recepción 
do premio.

É obrigatorio encher os datos persoais e fiscais do gañador necesarios para a entrega dos premios, de 
xeito que a ausencia de calquera dos devanditos datos suporá a perda do dereito ao premio obtido.

11.- Tratamento de Datos de Carácter Persoal

O Participante está informado de que os datos persoais que se faciliten con ocasión da 
participación no presente Sorteo, incluídos aqueles que faciliten en caso de resultar Gañador, se 
tratarán e incluirán nun arquivo titularidade de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio 
en Praza de San Nicolás 4, 48005, Bilbao; coa finalidade de xestionar tódalas fases do presente 
Sorteo, así como a entrega do Premio e demais labores de comunicación, información e promoción 
asociados ao Sorteo, nos termos previstos nas presentes Bases Legais.

Os seus datos persoais trátanse de acordo co disposto na normativa aplicable en materia de 
protección de datos persoais e servizos da sociedade da información, gardándose as medidas 
técnicas, organizativas e de seguridade necesarias para garantir a confidencialidade destes e para 
evitar a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado.
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BBVA conservará os datos, así como calquera outra documentación achegada relacionada con este, 
para unha mellor xestión e control dos Sorteos durante o prazo de seis meses dende a finalización 
deste. Posteriormente procederase á súa destrución.

En BBVA non lles comunicaremos os teus datos a terceiros, agás que esteamos obrigados por unha 
lei ou porque recibísemos o consentimento.

Os Participantes poderán exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, dirixíndose para tal efecto a BBVA 
ao enderezo de correo electrónico derechosprotecciondatos@bbva.com ou en calquera das oficinas 
de BBVA ou no Servizo de Atención ao Cliente Grupo BBVA, APARTADO: 1598 - 28080 Madrid.

O exercicio destes dereitos non terá carácter retroactivo. A cancelación dos datos necesarios para a 
xestión do Concurso (incluída a entrega do Premio) suporá a baixa automática do Concurso.

Se consideras que BBVA non tratou os teus datos persoais de acordo coa normativa, podes contactar 
co Delegado de Protección de Datos no enderezo dpogrupobbva@bbva.com. Non obstante, poderás 
presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

O Usuario poderá exercitar en calquera intre os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
supresión, naqueles supostos en que sexa posible, e oposición, ao tratamento dos seus datos de 
carácter persoal mediante o envío dunha notificación por escrito, achegando copia dun documento 
que acredite a súa identidade, ao seguinte enderezo derechosprotecciondatos@bbva.com ou en 
calquera das oficinas de BBVA ou no Servizo de Atención ao Cliente Grupo BBVA, APARTADO: 1598 
- 28080 Madrid. Se consideras que non tratamos os teus datos persoais de acordo coa normativa, 
podes contactar co Delegado de Protección de Datos no enderezo dpogrupobbva@bbva.com. En 
calquera caso, tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de 
Datos (www.agpd.es). BBVA conservará a participación nos Sorteos e os datos que nel se fagan 
constar, así como calquera outra documentación ou datos achegados relacionados con este, para 
unha mellor xestión e control dos Sorteos durante o prazo de seis meses dende a finalización deste.

12.- Responsabilidade

BBVA non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos, falta de 
dispoñibilidade nas redes de telecomunicacións, ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros 
que puidesen afectar a participación nos Sorteos. Para o suposto de que os Sorteos non se puidesen 
desenvolver ben por fraudes detectadas neste, erros técnicos ou calquera outra circunstancia que non 
estea baixo o control de BBVA, e que afecte o seu normal desenvolvemento, BBVA resérvase o dereito 
a cancelalos, modificalos ou suspendelos. BBVA non se responsabiliza de que os datos dos gañadores 
sexan erróneos ou non se poida contactar con estes por causas alleas a BBVA.

13.- Aceptación de bases. Consulta de condicións. Modificación

A participación nestes Sorteos supón a aceptación íntegra das presentes Bases Legais. Os 
participantes nos Sorteos deberán aterse ás instrucións que puidese cursar ademais, no seu caso, 
BBVA.

O participante poderá consultar estas bases na páxina web de BBVA e resérvase o dereito de 
modificar as condicións e datas dos Sorteos informándoo axeitadamente.
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14.- Reclamación

O período de reclamación da presente promoción finaliza transcorridos 45 días naturais dende a 
data de finalización do último Sorteo.

15.- Lexislación e Xurisdición

Os termos e condicións das presentes Bases rexeranse polas leis de España.

Madrid, 3 de outubro de 2019.


