
«Amaren eguneko Tik Tok lehiaketaren» OINARRIAK 

Lehiaketa hau Parque Comercial Mendibil jabekideen erkidegoak antolatu du (IFK: 

H20818944; ondore hauetarako helbidea: Arizmendi Almirantea kalea, 9 — 20302 

Irun – Gipuzkoa), eta parte-hartzaileek parte hartzeko arau hauek ulertzen eta 

onartzen dituzte, baldintza orokor hauen arabera. 

Internet bidez egingo da sustapen hau, Mendibil merkataritza-gunearen Instagram 

sare sozialeko profilean:  

https: //www. instagram. com/mendibil_cc 

Sustapenean parte hartzea doakoa da. Hortaz, ez da beharrezkoa produkturik 

erostea edo kuotarik ordaintzea, ez beste zenbatekorik pagatzea ere, edozein 

kontzepturengatik. 

1 PARTE HARTZEKO DATAK: Parte hartzeko epea apririlares 17tik maiatzaren 2ra 

izango da, biak barne. Parte hastzeko epea maiatzaren 2an itxiko da, 23:59an. 

2 PARTE HARTZEKO BALDINTZAK: Lehiaketan parte hartzeko, parte-hartzaile 

bakoitzak bideo bat grabatu behar du «amarekin» eta, ondoren, bere Instagrameko 

stories-etara igo. 

3 PARTE HARTZEKO DINAMIKA: Lehiaketa honetan parte hartzeko, honako hau 

egin beharko dute parte-hartzaileek: 

- Tik Tok dibertigarri bat grabatu amarekin. 

- Bideoa Instagrameko stories-etara igo, #ama traolarekin eta @mendibil_cc 

etiketarekin.  

- Gure kontuaren jarraitzailea izan. 

4 SARIAK: Honako hauek izango dira irabazleentzako sariak: 75 €-ko lehen sari bat 

eta 50 €-ko bigarren sari bat, opari-txarteletan. Txartelean bertan jartzen du 

merkataritza-guneko zer dendatan erabil daitezkeen. 

Lehen sariaren irabazleari 15 €-ko 5 txartel emango zaizkio, eta bigarren sariaren 

irabazleari 10 €-ko 5 txartel emango zaizkio.  

5 IRABAZLEAK HAUTATZEKO MODUA: Maiatzaren 3an, merkataritza-guneko 

zuzendaritzako eta komunikazio-agentziako kideek bi bideo irabazleak aukeratuko 

dituzte eta lehen eta bigarren sariak zeinek irabaziko dituen erabakiko dute, bideoen 

ezaugarri hauek baloratuz: sormen handikoak izatea, dibertigarriak, trebezia 

handikoak, originalak, etab. 

Antolatzaileak irabazleekin harremanetan jarriko dira datuak egiaztatzeko eta parte 

hartzeko baldintza guztiak betetzen dituztela bermatzeko, eta parte-hartzaileek saria 

onartzen dutela adierazteko.  



Harremanetan jarri eta datuak egiaztatu ondoren, irabazleari modu pribatuan esango 

zaio non jaso dezakeen saria Mendibil merkataritza-gunean. 

Lehiaketaren oinarrietarako klausula: 

Informazio hau ematen dizugu, eman berri dizkiguzun datu pertsonalei dagokienez: 

Tratamenduaren arduraduna: zure datuak Parque Comercial Mendibil jabekideen 

erkidegoak tratatuko ditu (IFK: H-20818944). 

Xedea eta legitimazioa: zure datuen tratamenduaren xedea «Amaren eguneko» 

lehiaketan parte hartzea da.  

Epea: zure datuak bildu ziren xedea edo xedeak betetzeko ezinbesteko epean baino 

ez dira tratatuko, datuen erabilerak zentzua galdu arte edo, edozein kasutan ere, 

datuak ezerezten diren arte, eskubideen titularrak egindako eskaera bati erantzunez. 

Hartzaileak: zure datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, salbu eta legediak behartzen 

badu. 

Eskubideak: eskubidea duzu datuetara sartzeko eta horiek zuzentzeko, ezerezteko, 

horien aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta datuen eramangarritasuna 

eskatzeko. Eskubide horiek baliatzeko, bidali idatzi bat, zure nortasuna egiaztatzeko 

dokumentu baten kopiarekin batera, helbide honetara: Arizmendi Almirantea kalea, 9 

– 20302 Irun (Gipuzkoa); edo idatzi helbide elektroniko honetara: 

mendibil@centrocomercialmendibil.com 
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