BASES DEL SORTEIG "1 ANY PÀRQUING GRATIS"
Saba Aparcamientos, S.A., amb número d'identificació fiscal: A08197931 i situat a
Avinguda Parc Logístic, 22-26, 08040 - (Barcelona), organitza una promoció per a Black
Friday anomenada “Guanya 1 any de parking gratis” (d'ara endavant “la promoció”) amb
la finalitat de potenciar les descàrregues de la seva App, alhora que es comunica el
concepte de la marca.

Participants
Podran participar al sorteig totes aquelles persones majors d’edat que resideixin en algun
punt del territori nacional d'Espanya.
Mecànica de la promoció
Per poder participar a la promoció i optar al premi, els participants hauran de fer qualsevol
d'aquestes opcions des de l'App de Saba:
-

una compra a l'App de Saba d'un producte de pàrquing: Multidia 24h, Multidia Diurno o
Saldo VIA-T.
Activar-se el servei d'accés per matrícula des de l'App.

Entre tots aquells registres que facin una d'aquestes accions, es sortejarà un Abonament de
parking gratuït per a 1 any a l'aparcament que triï de la xarxa nacional de Saba a excepció
d'aparcaments que es llisten a l'annex. El premi no inclourà el parking per minuts ni per
productes de dies. Els enviaments de producte només s'envien dins del territori nacional.
Període del sorteig
La promoció serà vàlida des del dia 26 de novembre a les 00h fins a les 23:59h del mateix
dia.
Determinació del guanyador/a i premi
Durant la setmana del 29 de novembre, Saba contactarà amb el guanyador/a a través d'email per informar-lo/la de que ha estat premiat/da. Un cop contactat/da, es comunicarà al
Dept. Comercial de Saba perquè gestioni l'abonament amb l'aparcament triat.
El guanyador s'escollirà directament a la plataforma online Appsorteos.com. L'aplicació
funciona mitjançant un algorisme que permet gestionar i resoldre qualsevol conflicte que
pugui tenir lloc durant la realització del sorteig.

Gratuïtat
La participació en aquesta promoció tindrà caràcter gratuït, no serà necessari el
desemborsament de cap quantitat addicional per part del participant ni implicarà un
increment del preu del producte promocionat.
Protecció de dades
S'informa als participants que les dades de caràcter personal que facilitin en virtut d'aquest
sorteig o d'aquelles que pogués proporcionar posteriorment seran tractades per dur a terme
el sorteig. La base jurídica del tractament de dades és el consentiment.
El fet de participar al Sorteig implica el consentiment dels Participants que el seu nom, veu
i imatge siguin utilitzats en xarxes socials, fotografies, publicacions i altres mitjans
publicitaris, i en general en tot material de divulgació amb finalitats promocionals que
l'Organitzador vulgui fer amb relació al Sorteig Promocional, ja sigui durant el termini
promocional o un cop vençut el mateix. Aquesta autorització no implicarà cap deure de
remunerar o compensar el participant.
Les dades facilitades, una vegada transcorregut el sorteig, seran conservades durant tot el
temps de vigència del Contracte, i es bloquejaran posteriorment en la mesura que poguessin
resultar necessàries per atendre potencials reclamacions derivades del sorteig. Les dades
facilitades pels concursants no són objecte de cessió a cap tercer, excepte en els supòsits
en què sigui legalment necessari.
SABA ha nomenat un DPO de conformitat amb allò establert al nou Reglament de Protecció
de Dades. EL PROVEÏDOR i els seus representants poden contactar amb el DPO de SABA
per escrit mitjançant carta remesa per correu postal adreçada al Delegat de Protecció de
Dades del Grup Saba, a l'Av. Del Parc Logístic 22-26, 08040 de Barcelona (Att. DPO) o la
següent adreça de correu electrònic dpo.saba.es@sabagroup.com.
En cas que els participants vulguin exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i en els supòsits que sigui possible, oposició o limitació del tractament, ho podran fer
adjuntant una còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat a dpo.saba.es@
sabagroup.com o bé per correu postal adreçat a SABA a l'av. del Parc Logístic, 22-26, 08040
de Barcelona.
Així mateix, els/les participants són informats/des que poden presentar una reclamació
davant l'autoritat de control competent.

Causes de desqualificació d'un participant de la promoció
Aquest sorteig s'organitza amb la pretensió d'incentivar i fomentar la participació de tots els
concursants en condicions d'igualtat i amb un respecte estricte al principi general de la Bona
Fe. Per aquest motiu, Saba Aparcamientos S.A. exclourà automàticament i immediatament de
la mateixa qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una

conducta mendaç, inadequada, fal·laç o impròpia, empri mitjans desproporcionats, fraudulents
o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus extrems.
En cas que qualsevol de les anteriors irregularitats, o qualsevol altra, es detecti amb
posteriori atesa el lliurament efectiu d'algun dels premis, Saba Aparcamientos, S.A. es
reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable,
entre altres, les tendents a la devolució dels premis.
Acceptació de les bases
La participació al sorteig implica l'acceptació de les presents bases pels interessats.
L'incompliment de les mateixes per part del participant us inhabilitarà per al concur s.
Si necessiteu qualsevol ajuda en aquest sentit, si us plau, no dubti en contactar-nos.

ANNEX APARCAMENTS NO INCLOSOS A LA PROMOCIÓ
ANDREA DORIA
L'ILLA DIAGONAL (Barcelona)
CONSTANZA
COSMOCAIXA (Barcelona)
TORRE SEVILLA (Sevilla)
PZA. CONCORDIA (Sevilla)
PAU CLARIS
PK SALOU
LOS SITIOS
SANTA CATERINA (Girona)
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN (Madrid)
AEROPUERTO IBIZA
AEROPUERTO MENORCA
AEROPORT BARCELONA
AEROPORT GIRONA
AEROPUERTO ALICANTE
AEROPUERTO ALMERÍA
AEROPUERTO GRANADA
AEROPUERTO MÁLAGA
AEROPUERTO MELILLA
AEROPUERTO MURCIA
AEROPUERTO PALMA DE MALLORCA
AEROPUERTO REUS
AEROPUERTO VALENCIA
AEROPUERTO ZARAGOZA
EST. A CORUÑA
EST. ALBACETE
EST. ALCAZAR DE SAN JUAN
EST. ALGECIRAS
EST. ALICANTE
EST. ALMERÍA
EST. ANTEQUERA-SANTA ANA
EST. BARCELONA SANTS
EST. BILBAO
EST. CADIZ
EST. CIUDAD REAL
EST. CORDOBA
EST. CUENCA
EST. FERROL
EST. FIGUERES
EST. GIRONA
EST. GRANADA
EST. IRUN
EST. JAEN

EST. LEON
EST. LLEIDA
EST. LOGROÑO
EST. MADRID-CHAMARTÍN
EST. MADRID-PUERTA ATOCHA
EST. MÁLAGA
EST. MERIDA
EST. MURCIA
EST. NUEVOS MINISTERIOS
EST. OURENSE
EST. PONTEVEDRA

EST. PUENTE GENIL
EST. PUERTOLLANO

EST. REQUENA UTIEL
EST. RONDA
EST. SALAMANCA
EST. SANTANDER
EST. SANTIAGO
EST. SEGOVIA
EST. SEVILLA SANTA JUSTA
EST. SEVILLA V ROCIO
EST. TARRAGONA
EST. TOLEDO
EST. VALENCIA CABANYAL
EST. VALENCIA JOAQUÍN SOROLLA
EST. VALENCIA NORD
EST. VALLADOLID
EST. VIGO GUIXAR
EST. VIGO URZAIZ
EST. VILLALBA
EST. VILLENA
EST. XATIVA EST. ZARAGOZA
SABA BAMSA BARCELONETA
SABA BAMSA FRANCESC CAMBÓ
SABA BAMSA GAL·LA PLACÍDIA
SABA BAMSA ILLA RAVAL
SABA BAMSA LONDRES
SABA BAMSA PARAL·LEL
SABA BAMSA PLAÇA DEL SOL
SABA BAMSA PLAÇA DELS ÀNGELS
SABA BAMSA SIRACUSA
SABA BAMSA TARRADELLAS II
SABA BAMSA TARRADELLAS III
SABA BAMSA TARRADELLAS I
SABA BAMSA URGELL
SABA BAMSA VALÈNCIA - CALÀBRIA
SABA BAMSA VILARDELL
SABA BAMSA DIPUTACIÓ
SABA BAMSA GRÀCIA - MALLORCA
SABA BAMSA HOSPITAL CLINIC
SABA BAMSA RAMBLA CATALUNYA
SABA BAMSA JARDINETS DE SALVADOR
ESPRIU - GRÀCIA
SABA BAMSA GRÀCIA - CONSELL DE CENT
SABA BAMSA PLAÇA CATALUNA

