BASES DE PARTICIPACIÓ D’UNA PROMOCIÓ COMERCIAL ENTRE LES ENTITATS
QUE COL·LABOREN EN LA DISTRIBUCIÓ DE BITLLETS DE LA DOOBLE.
Primera – Àmbit d’aplicació
Aquesta promoció s’adreça a les entitats que col·laborin en la distribució de La Dooble i participaran en
funció de la venda dels números col·lectius que se’ls hagi assignat.

Segona – Mecànica de la promoció i premis
Les entitats optaran a diversos premis en el sorteig que celebrarà Loteries de Catalunya per assignar els
premis entre les entitats participants.
Cada entitat participarà en el sorteig de forma integral i se la identificarà a través del seu Número
d’Identificació Fiscal (NIF), independentment del nombre d’inscripcions que hagi realitzat i dels números
de cinc dígits assignats.
Les entitats que venguin participacions de La Dooble mitjançant comanda de talonaris, només participaran
en aquesta promoció si el volum de participacions venudes és superior al 50% de la comanda realitzada.
No participen en aquesta promoció els partits polítics ni les fundacions que hi estiguin vinculades.
A cada entitat se li assignaran els codis de participació en funció dels trams de venda, fins a un màxim de 10
codis.
Trams
Primer

Import de les participacions venudes i
dels bitllets amb donatiu per a l’entitat
de 500 € a 2.500 €

Codis de participació
1

Segon

de 2.501 € a 5.000 €

2

Tercer

de 5.001 € a 10.000 €

3

Quart

de 10.001 € a 15.000 €

4

Cinquè

de 15.001 € a 20.000 €

5

Sisè

de 20.001 € a 25.000 €

6

Setè

de 25.001 € a 30.000 €

7

Vuitè

de 30.001 € a 35.000 €

8

Novè

de 35.001 € a 40.000 €

9

Desè

més de 40.000 €

10

Per al càlcul dels imports de cada tram, es tindrà en compte l’import total de participacions venudes per
l’entitat i, si escau, el total de bitllets venuts per la xarxa de Loteries de Catalunya o per la seva web que
incorporin un donatiu per a aquesta entitat.

Tercera - Sorteig i premis
El sorteig se celebrarà el dia 20 de desembre de 2022.
Entre tots els codis de participació se’n seleccionaran 14 mitjançant un generador de números aleatoris,
ordenats correlativament.
Les categories de premis són les següents:


Primer premi: Trenta mil euros (30.000 €) per a l’entitat que resulti seleccionada en el 1r lloc.



Segon premi: Vint mil euros (20.000 €) per a cadascuna de les tres (3) entitats que resultin
seleccionades en els llocs 2n al 4t.



Tercer premi: Deu mil euros (10.000 €) per a cadascuna de les deu (10) entitats que resultin
seleccionades en els llocs 5è al 14è.

A cada entitat només li pot correspondre un únic premi i serà el de major quantia. En el cas que una entitat
fos seleccionada més d’un cop, es faran noves seleccions fins a completar l’assignació dels 14 premis a
entitats diferents.
La llista d’entitats guanyadores i l’import dels premis corresponents es publicarà en el web de Loteries de
Catalunya.

Quarta – Vigència
Durant el període de comercialització d’aquesta loteria per a l’any 2022.

Cinquena - Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades al registre d’activitats de tractament del qual
n’és responsable Loteries de Catalunya, SAU. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar la seva
participació en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en la present promoció comercial
el beneficiari presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades. L’entitat pot exercir els seus
drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar i suprimir dades, així com altres drets relacionats amb la
Informació addicional, contactant amb el delegat de protecció de dades de Loteries de Catalunya, SAU
(carrer d’Enric Granados, 33 | 08007 Barcelona | dpdades@loteries.cat | Telèfon 935547456). Informació
addicional sobre protecció de dades a: loteriesdecatalunya.cat/politica-privacitat/

Sisena – Altres consideracions
Els destinataris d’aquesta promoció accepten de manera expressa i inequívoca, pel sol fet de participar-hi,
les bases i les condicions completes que la regeixen.
Les entitats poden renunciar a participar en aquest sorteig promocional comunicant-ho, fins al dia 19 de
desembre, a Loteries de Catalunya al correu: info@loteries.cat.
Loteries de Catalunya comunicarà el premi a cadascuna de les entitats premiades. Aquestes entitats hauran
de reclamar el premi mitjançant un correu electrònic a info@loteries.cat en el qual indicaran el nom i
cognoms de la persona que, en nom de l’entitat, podrà recollir el premi. Transcorreguts trenta (30) dies
naturals des de la data del sorteig sense haver fet aquesta reclamació, s’entendrà que renuncia al premi
aconseguit.
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