Bases legals del sorteig Aula 2021
L'entitat ﬁnancera CaixaBank, S.A amb NIF A-08663619 i domicili al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 de València
durà a terme un sorteig denominat AULA (d’ara endavant, la promoció) dirigit a clients accionistes de CaixaBank que
siguin persones físiques, majors d'edat, amb residència ﬁscal al territori nacional i que tinguin accions de CaixaBank,
S.A. dipositades en un contracte de valors de la seva titularitat obert a la mateixa companyia, que, a més, compleixin
els requisits, requeriments i condicions expressats en aquestes bases legals (d’ara endavant, les bases), en la modalitat
de sorteig de participació gratuïta, que es durà a terme a la ciutat de Barcelona en les dates i circumstàncies que es
detallen més endavant.
PRIMERA. Objectiu, termini de participació i data de celebració del sorteig
L'objectiu del sorteig és la divulgació del programa de formació sobre economia i ﬁnances per als accionistes de
CaixaBank, en particular la iniciativa Podcast Aula, a través del web corporatiu de CaixaBank, incentivant el trànsit i
les visites d'aquesta secció del portal de CaixaBank.
En aquest sorteig, hi poden participar els accionistes clients de CaixaBank (és a dir, titulars de productes a l'Entitat,
persones físiques, majors d'edat i amb residència ﬁscal al territori nacional) que reuneixin els requisits establerts en la
base TERCERA posterior.
El període de participació s'estableix d'acord amb el calendari que s'indica a l'epígraf «PERÍODE DE PARTICIPACIÓ».
El sorteig se celebrarà davant el Sr. Notari designat per CaixaBank en les dates que s'indiquen a l'epígraf «DIA DEL
SORTEIG».

PERÍODE DE PARTICIPACIÓ

DIA DEL SORTEIG

Del 9 de novembre al 19 desembre de 2021

3 de gener de 2022

SEGONA. Premis
El premi consistirà en una Tablet Samsung Galaxy Tab S7 Black 128GB (d’ara endavant, el premi).
Se sortejaran 5 (cinc) premis en total. Els participants afavorits amb un premi (d'ara endavant, el premiat) hauran de
complir degudament els requisits que s'indiquen a la base TERCERA.
CaixaBank es reserva el dret de modiﬁcar el premi. En cas de canvis en el premi, se substituirien per premis no
dineraris, de característiques semblants i d'un import igual o superior, a elecció de CaixaBank.
TERCERA. Àmbit subjectiu
3.1 En el sorteig, hi poden participar els clients que, durant el període de participació establert en el PERÍODE
DE PARTICIPACIÓ, compleixin amb els requisits següents:
• Clients de CaixaBank, persones físiques, majors d'edat i amb residència ﬁscal al territori nacional que
tinguin accions de CaixaBank, S.A. dipositades en un contracte de valors de la seva titularitat obert a la
mateixa companyia.

• Que contestin de manera correcta les tres preguntes sobre la iniciativa Podcast Aula i que registrin les seves
dades personals a través del microlloc creat per al sorteig (concursoaccionistas.caixabank.com). El microlloc web
estarà publicat dins del web corporatiu de CaixaBank:
https://www.caixabank.com/ca/accionistes-inversors/espai-accionista/avantatges-accionistes/promocions-concu
rsos.html
• S'estableix el límit d'una única participació per accionista. En el cas que es registri més d'una participació d'un
mateix accionista, només es tindrà en compte la primera registrada a la base de dades dels participants.

3.2. No podran participar en el sorteig, encara que reuneixin els requisits expressats a l'apartat precedent (3.1):
• Clients que, durant el PERÍODE DE PARTICIPACIÓ, siguin deutors davant CaixaBank per qualsevol quantitat
vençuda i exigible.
• Clients que el DIA DEL SORTEIG no mantinguin relació contractual amb CaixaBank.
• Clients que el DIA DEL SORTEIG tinguin algun procediment judicial, arbitral o administratiu instat contra
CaixaBank.
• Clients que siguin empleats del grup CaixaBank.
• Clients que siguin empleats d'empreses proveïdores de CaixaBank d'alguns dels processos o serveis.
• Les persones que participin utilitzant dades falses, o bé de qualsevol manera que resulti fraudulenta.

3.3. Incompatibilitats per adquirir la condició de guanyador o per rebre el premi corresponent.
• Els que, havent complert tots els requisits establerts per participar en el sorteig, i havent resultat premiats,
adquireixin, amb posterioritat a aquesta participació, la condició de deutors davant CaixaBank per alguna
quantitat líquida, vençuda i exigible. En aquest supòsit, hauran de regularitzar la seva situació abans de la recepció
del premi. Si arribada la data establerta per al lliurament del premi no s'ha regularitzat el deute, es perdrà la
condició de premiat i aquest premi passarà al primer suplent extret en el sorteig.
• Els participants que adquireixin la condició de premiat havent fet servir dades falses o bé de qualsevol manera
que sigui fraudulenta.
QUARTA. Procediment del sorteig
CaixaBank presentarà davant del notari una relació informatitzada o en suport informàtic que inclourà tots els
participants que hagin complert els requisits esmentats anteriorment.
El notari haurà d'extreure o d'indicar 5 (cinc) premiats, i també 5 (cinc) suplents que substituiran el premiat en aquells
casos d'identiﬁcació incompleta, incorrecta, renúncia, incompliment dels requisits exigits en aquestes BASES o
impossibilitat de localització, transcorreguts 7 (set) dies feiners des de la celebració del sorteig.
CaixaBank, en cas de força major i per una causa justiﬁcada, es reserva el dret de modiﬁcar el DIA DE SORTEIG, o el
procediment del sorteig establert aquí.
El sorteig es podrà celebrar indistintament amb presència física del notari o en streaming (transmissió en directe),
però sempre davant notari.
Estarà a disposició dels participants que la sol·licitin l'acta notarial que conﬁrma l'aleatorietat del sistema d'execució
de sortejos que hagi utilitzat CaixaBank.

CINQUENA. - Comunicació al premiat i formalització de l'entrega
CaixaBank comunicarà, a través dels mitjans de què disposi (telèfon, carta), al premiat el premi obtingut i acordarà
amb ell el procediment per formalitzar l'entrega del premi, que es lliurarà a l'oﬁcina gestora del client.
El premiat disposarà d'un termini de 7 dies hàbils des de la notiﬁcació de la seva condició de premiat per posar-se en
contacte amb la seva oﬁcina i manifestar per escrit la seva acceptació del premi obtingut, moment en què se
l'informarà del procediment per formalitzar l'entrega del premi.
En qualsevol cas, el premi es lliurarà en un termini no superior a 15 dies hàbils a comptar a partir de l'acceptació
d'aquest (acceptació per part del premiat, en persona), llevat de causa justiﬁcada que impossibiliti l'entrega d'aquest
en el termini indicat. En aquest cas, es lliurarà una vegada solucionada la contingència, en un moment posterior.
SISENA. Renúncia o impossibilitat d'acceptació
El premi del sorteig en cap cas podrà ser objecte de canvi o compensació a petició del premiat.
En cas que per qualsevol circumstància el premiat renunciï al premi o per qualsevol raó no el pugui acceptar, es
procedirà a assignar-lo al següent premiat suplent, i així successivament ﬁns a esgotar la llista de premiats suplents a
la qual es fa referència en la base QUARTA d'aquest document. En cas que cap premiat suplent de la llista pugui
acceptar els premis o hi renunciïn, aquest es declararà desert.
SETENA. Utilització publicitària del nom del guanyador
En el moment d'atorgar el premi al premiat, CaixaBank demanarà el seu consentiment exprés amb la ﬁnalitat de
promocionar el sorteig fet i aquesta promoció, utilitzant per fer-ho el seu nom i la seva imatge, amb estricta subjecció
a les obligacions que per a CaixaBank es deriven en matèria de protecció de dades personals tant del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE («RGPD»), com de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal –en tot allò que aquesta no contradigui el RGPD esmentat–, així com totes les altres normes legals o
reglamentàries que incideixin, despleguin o substitueixin les anteriors en aquest àmbit. Així mateix, CaixaBank
actuarà amb estricta subjecció a les obligacions que per a ella es derivin de la Llei orgànica 1/1982 de protecció civil
del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquest permís tindrà la vigència d'1 any.
VUITENA. Període de reclamació
El període per interposar qualsevol reclamació relativa a la celebració del sorteig ﬁnalitza transcorreguts 15 dies des
de la data de celebració d'aquest o DIA DEL SORTEIG.
NOVENA. Fiscalitat dels premis
El premi d'aquest sorteig està subjecte a tributació en l'impost de la renda sobre les persones, com a guany
patrimonial, subjecte a ingrés a compte a practicar per CaixaBank.
DESENA. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal proporcionades pel participant seran incloses en ﬁtxers el responsable del tractament
dels quals és: CaixaBank, S.A. («CaixaBank»), amb NIF A-08663619 i domicili al c. Pintor Sorolla, 2-4 de València.
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

Les dades sol·licitades són necessàries per a la realització del sorteig i lliurament del premi per als premiats i seran
tractades amb les ﬁnalitats següents:
• Identiﬁcar el participant.
• Validar i veriﬁcar les dades identiﬁcatives en relació amb la seva condició de client CaixaBank .
• Gestionar la realització del sorteig i posterior lliurament del premi, en el cas de resultar premiat.
Així mateix, les dades seran tractades per complir amb les obligacions normatives requerides a CaixaBank.
Les dades personals podran ser comunicades a autoritats i organismes públics, per al compliment d'una obligació
legal requerida a CaixaBank, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió d'aquesta promoció.
Les dades seran tractades mentre continuïn vigents les autoritzacions derivades de la participació en aquesta
promoció; sense perjudici d'això, se suprimiran transcorreguts 30 dies des de la data del sorteig i seran conservades
(durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) únicament als efectes de complir les
obligacions legals requerides, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Exercici de drets i reclamacions davant l'Autoritat de protecció de dades:
Es podrà exercir els drets i reclamacions davant de l'Autoritat de Protecció de Dades amb relació a les dades de
caràcter personal d'acord amb la normativa vigent, a l'APARTAT DE CORREUS 209, 46080, de VALÈNCIA, o a
www.caixabank.com/ejerciciodederechos.
ONZENA. Acceptació de les bases
Els participants, pel simple fet de participar en aquesta promoció, accepten les seves bases i el criteri de CaixaBank
quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquesta promoció.

4 d'octubre de 2021

