
 

Amaren eguneko "Nik esaten dudalako!" lehiaketaren oinarriak 

Lehiaketa honetan, Mendibil Merkataritza Guneko jabeen erkidegoak antolatua (IFK: 

H20818944 eta ondorio hauetarako helbidea: Almirante Arizmendi kalea 9 – 20.302 

Irun, Gipuzkoa), parte hartzeko arau hauek ulertu, onartu eta ontzat ematen dituzte, 

baldintza orokor hauetan: 

Sustapen hau Internet bidez egingo da, Mendibil merkataritza-zentroak Instagrameko 

sare sozialean duen orrian:  

https://www.instagram.com/mendibil_cc 

Sustapen honetan parte hartzea doakoa da, eta ez da produkturik erosi behar, ez eta 

kuotarik edo bestelako zenbatekorik ordaindu ere inongo  kontzeptutan. 

1- PARTE HARTZEKO EGUNAK: Apirilaren 21etik maiatzaren 1era bitartean parte 

hartu ahal izango da. Parte hartzeko epea maiatzaren 1ean bukatuko da, 23:59an. 

2- PARTE HARTZEKO BETEKIZUNAK:  

Espainian bizi diren 16 urtetik gorako pertsonek har dezakete parte. 

Parte-hartzaileak baztertzea: Edozein parte-hartzaile lehiaketatik kanpo geratuko da, 

baldin eta Mendibil Merkataritza Guneko jabeen erkidegoak uste badu modu 

irregularrean ari dela, edo fede txarrez, edo lehiaketaren funtzionamendu egokia 

eragozten duela. Ez da onartuko profil faltsurik erabiltzea, ez eta iruzurrez erabiltzea 

ere. 

3-PARTE HARTZEKO DINAMIKA: Lehiaketa honetan parte hartzeko, parte-

hartzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

- Mendibil merkataritza-guneko orrialde ofizialaren jarraitzailea izatea 

instagramen. 

- Argitalpenari “Atsegin dut” ematea. 

- Zure amak zein esaldi errepikatzen dizun gehien esan behar da. 

4-SARIA: Lehiaketaren irabazlearentzako saria hau izango da: edertasun-bonu bat, 

Ocine Mendibilen zinema gozatzeko bi sarrera barne, eta 40 €-ko opari-txartel bat, 

merkataritza guneko Cilveti, Tom Nails, Mendibil ile-apaindegia, Time Road edo Enjoy 

establezimenduetan erabiltzeko. Irabazleari 10 €-ko 4 txartel emango zaizkio. 

5- SARIA EMATEKO MODUA: Maiatzaren 2an zozketa egingo da parte-hartzaile 

guztien artean. 



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 «Aitaren 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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