BASES DE LA PROMOCIÓ #ESTIUMORITZ
L'entitat mercantil CERVEZAS MORITZ, SA, amb CIF A61812897, domiciliada a Ronda Sant
Antoni nº 39, Codi Postal 08011 de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, com
a entitat organitzadora, titular de la marca anomenada Moritz Barcelona, realitzarà una
promoció denominada "Estiu Moritz", en les condicions detallades en les clàusules de les
presents bases.
PRIMERA.- ÀMBIT TERRITORIAL, TEMPORAL, PERSONAL I PARTICIPANTS
Aquesta promoció es duu a terme a tot el territori Catalunya
SEGONA.- OBJECTE
L'objectiu és la promoció de la marca MORITZ en el marc de la campanya anomenada "Estiu
Moritz ", que consisteix en premiar els usuaris que comparteixin les seves imatges amb algun
element de la marca a les xarxes socials Twitter i Instagram
TERCERA.- DURADA
La durada de la present promoció s’allargarà fins el 15 de setembre de 2017.
QUARTA.- CONDICIONS PER PARTICIPAR
La participació està reservada a persones físiques majors de 18 anys que resideixin en territori
Catalunya
La promoció va vinculada a la publicació a Twitter o Instagram d’una o més imatges on
aparegui algun element Moritz. No podran participar en la promoció aquelles persones
vinculades mitjançant relació laboral o mercantil tant a l'empresa organitzadora com a les
empreses col·laboradores (en endavant, els organitzadors), ni els seus familiars, per afinitat i /
o consanguinitat, fins al segon grau, i no poden en cap cas beneficiar dels seus premis. Si
alguna persona deixés de ser empleat de les esmentades entitats durant el període
promocional, en cap cas podrà reclamar un premi en cas de resultar guanyadora.
CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
Per participar en aquesta promoció, s'haurà de fer el següent:

1- Seguir a Twitter o a Instagram a @MoritzBarcelona
2- Penjar una foto d’aquest estiu amb algun element Moritz
3- Afegir el hashtag #EstiuMoritz
Per participar és imprescindible que el compte de l’usuari no sigui privat.
La persona que resulti agraciada rebrà comunicació de tal circumstància de la següent manera:
se li enviarà un missatge privat comunicant-ho per escrit que ha resultat guanyador de la
promoció i indicant-li com rebre el premi.
Si en finalitzar el termini de setanta-dues (72) hores posteriors a la primera notificació, els
organitzadors no haguessin rebut contestació del guanyador acceptant el premi, no haguessin
pogut posar-se en contacte amb el mateix o no s'hagués pogut verificar la seva identitat, aquest
perdrà el seu dret al premi.

SISENA.- DESCRIPCIÓ DEL PREMI.
12 caixes de cervesa Moritz de 24 unitats cadascuna.

SETENA.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic, l'enviament voluntari de les dades personals (inclòs el correu
electrònic) per participar en la present promoció suposa el consentiment del participant perquè
CERVEZAS MORITZ SA, per si mateixa o a través d'altres entitats que duguin a terme la gestió
o tramitació de les dades (encarregat del tractament), els tractin de forma automatitzada,
podent incorporar aquestes dades a un fitxer, amb l'únic objectiu la participació en la present
promoció. El participant tindrà dret a accedir a aquest fitxer amb objecte d'oposar-se o
cancel·lar, total o parcialment, el seu contingut mitjançant correu ordinari dirigit a CERVEZAS
MORITZ S.A. amb domicili a Ronda Sant Antoni nº 39, Codi Postal 08011 de Barcelona.
VARIS
L'empresa organitzadora es reserva el dret a modificar sense previ avís les presents bases per
motius de procediment sense que es perjudiquin els drets dels participants.
Així mateix, es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar
qualsevol conducta que tingui per finalitat actuar en frau de la present promoció, la primera i
immediata conseqüència serà l'exclusió del participant.
La participació de la promoció implica l'acceptació de les bases exposades anteriorment, les
quals estaran a disposició del públic a la pàgina destinada a la promoció.
Els participants en aquesta promoció renuncien expressament al fur que els correspongui,
sotmetent-se expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, per a qualsevol qüestió
litigiosa derivada de la present promoció.

