BASES DE LA PROMOCIÓ EN LA CAMPANYA DE CONVERSIÓ DE PADRINS SMS
A SOCIS
PRIMERA. ORGANITZACIÓ
L’associació GosSOS, domiciliada a l’Av. Mitjavila, 5, 5a planta a Andorra la Vella, té
previst realitzar campanya de regals entre els participants de la campanya
#ApadrinaGosSMS que es converteixin a socis que es regirà pel que preveuen les
bases següents.
Per poder-ho dur a terme ha disposat de la col·laboració de diversos establiments i
empreses que han fet donació del regals que es concediran als guanyadors.
SEGONA. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
Aquesta campanya de regal per conversió a socis es durà a terme en el període
establert en la base tercera i hi podran participar aquelles persones que prèviament
han col·laborat amb GosSOS via la campanya #ApadrinaGosSMS i complint el requisit
de convertir-se en donant periòdic (soci) de GosSOS a través del formulari que rebran
via SMS.
TERCERA. DURADA DE LA PROMOCIÓ
La campanya s’iniciarà el 22 de juny de 2022 a les 16 h i s’acabarà el 30 de juny a les
24 h. Hi participaran tots els padrins que han enviat SMS els darrers nou (9) mesos i
que durant aquesta promoció es converteixin en donants periòdics (socis) per un
mínim de 5 € mensuals.
L’organització es reserva el dret de modificar, cancel·lar i/o suspendre aquesta
promoció quan concorrin causes alienes a la seva voluntat que n’impedeixin el
correcte desenvolupament. En aquest cas, aquest fet serà publicitat pels mateixos
mitjans en què s’hagi publicitat la celebració de la promoció.
QUARTA. COST
Aquesta promoció no té cap cost pels participants amb el benentès que hauran
d’haver satisfet la seva primera quota de soci abans de la retirada del regal que els hi
hagi correspost.
CINQUENA. PREMIS I LEGITIMITAT PER CONCURSAR
Els premis d’aquesta promoció, que es repartiran d’acord amb l’establert en la base
sisena, consistiran en les regals inclosos en l’annex 1 d’aquetes mateixes, tots ells
donats per les empreses col·laboradores.
Els guanyadors seran els 12 primers padrins que es facin socis i que satisfacin la seva
primera quota de soci. El criteri serà l’hora en la que es rebrà el formulari degudament

omplert amb totes les dades necessàries i obligatòries per per complir els requisits
establerts en aquestes bases.
Els premis d’aquesta promoció no seran acumulables i no podran ser canviats per
diners ni per qualsevol altre producte. S’hauran de recollir personalment a la seu de
GosSOS situada a l’Av. Mitjavila, 5, 5a Planta a Andorra la Vella. En cap cas s’enviaran
per correu. Excepcionalment es podran enviar via un servei de missatgeria (city xerpa
o altre similar) sempre que el receptor/guanyador es faci càrrec de les despeses del
transport.
Podran participar en aquesta promoció i optar als premis, totes aquelles persones
físiques que havent col·laborat com a padrins els darrers mesos, s’hagin convertit a
socis i hagin satisfet la seva primera quota periòdica..
L’organització es reserva el dret d’excloure de la promoció qualsevol participant que
presenti dubtes sobre els mitjans a través dels quals s’hagi fet soci o quan se sospiti
que hagi utilitzat sistemes per millorar els resultats de la promoció.
No podran participar en la promoció els membres de junta i els treballadors de
l’organització ni els seus parents de primer grau.
SISENA. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ I ENTREGA DE PREMIS
Els guanyadors seran els 12 primers que hagin enviat la seva butlleta de soci a través
de l’enllaç facilitat i que hagin satisfet la primera quota periòdica de soci (mínim 5 €)
L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora 15 dies després del
tancament de la promoció per saber si accepta el premi. Si no es pogués contactar o
no rebés resposta en el termini de 48 hores o no acceptés el premi, perdria la seva
condició de guanyador o guanyadora i qualsevol dret a l’obtenció del premi i
l’organització passaria a contactar al següent de la llista. Es procedirà per aquest
ordre fins al lliurament de tots els regals.
La comunicació es farà amb una trucada al telèfon, al correu electrònic o qualsevol
altre via de contacte facilitada per la persona guanyadora en la seva butlleta de soci.
Els premis no es podran canviar per cap altre article i/o producte ni per diners.
SETENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament: gosSOS amb número de comerç i amb número de
registre tributari U-801109-J , domicialiat a Avda. Doctor Mitjavila, nº 5, 5è, Andorra
La Vella, AD500 – Andorra.
Dades de contacte del DPD: Pot contactar amb el nostre delegat de protecció de
dades a través de la següent direcció de correu electrònic gossosandorra@gmail.com

Finalitats del tractament, terminis i criteris de conservació:
A través de l'apartat "Fes-te soci" que gosSOS posa a la seva disposició en aquest lloc
web, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat
d'atendre les seves peticions, de qualsevol índole que ens pugui fer arribar a través
dels mitjans de contacte facilitats.
gosSOS conservarà les seves dades mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la
finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat es suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la
destrucció total de les mateixes.
De conformitat amb la normativa vigent en protecció de dades personals, el
RESPONSABLE de gosSOS, està complint amb totes les disposicions de les
normatives del RGPD i LQPD per al tractament de les dades personals de la seva
responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en la normativa vigent de
RGPD, pel qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb
l’interessat i adequats, pertinent i limitats al necessari en relació amb les finalitats per
les quals són tractades.
gosSOS, com a responsable del tractament garanteix que s’han implementat mesures
d’índole tècniques i organitzatives apropiades tal i com estableix el RGPD i la LQPD
amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la
informació adequada per a que els puguin exercir.
Base jurídica del tractament: La base jurídica d’aquest tractament de dades personals
és el consentiment que vostè manifesta expressament al remetre el formulari de soci.
Exercici dels drets dels interessats (accés, portabilitat, supressió, revocació
consentiment*, limitació):
Dret d’accés, rectificació, portabilitat, supressió (*revocació consentiment) i a la
limitació del seu tractament.
Tots els drets mencionats poden exercir-se mitjançant l’enviament d’una comunicació
escrita i signada a la direcció de correu electrònic gossosandorra@gmail.com o a la
direcció postal Avda. Doctor Mitjavila, nº 5, 5è, Andorra La Vella, AD500 - Andorra ,
Andorra, a la que s’haurà d’adjuntar una còpia de passaport o un altre document
d’identitat.
*Dret a retirar el consentiment:
El consentiment és revocable en qualsevol moment, consistent en “donar-se de baixa”
com a soci comunicant-ho a GosSOS. Aquesta revocació només produirà l’efecte de
que deixen d’enviar-se les quotes periòdiques i les comunicacions. El subministrament
de les seves dades personals per aquesta finalitat és voluntari, si bé en cas de no
facilitar-se les dades personals, no podran enviar-se respostes al seu missatge.

Dret a reclamar davant l'autoritat de control: L’interessat té dret a presentar una
reclamació davant l’autoritat de control (www.apda.ad) si considera que el tractament
no s’ajusta a la normativa vigent.
Destinataris o categoria de destinataris: Les dades personals no seran cedides en cap
cas a tercers excepte obligació legal. Si hi hagués algun tipus de cessió de dades
personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als
usuaris.
Tractament de dades de menors d'edat: aquesta web no es dirigeix a usuaris menors
d’edat, pel que gosSOS no tractarà dades personals de menors. En el cas en que el
gosSOS detecti que un menor (menys de 14 anys) ha introduït les seves dades en el
formulari de la web, s’eliminaran evitant qualsevol possibilitat de tractament de les
seves dades.
Veracitat de les dades: L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les
dades recollides a través del formulari remés, deixant exempt de responsabilitat a
gosSOS.
L’usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de
les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-les degudament
actualitzades.
Transferències a tercers països: No hi haurà transferència de dades internacionals. En
cas de que hi hagués algun tipus de transferència internacional de dades personals, es
demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris.
Decisions automatitzades: No serà objecte d’una decisió basada únicament en el
tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.
VUITENA. DRETS D’IMATGE
Els participants d’aquesta promoció consenten automàticament la utilització,
publicació i reproducció sense limitació per part de l’organització de la seva imatge i
nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació –inclosa Internet– o
qualsevol altre mitjà de la forma que sigui, amb fins comercials o informatius sempre
estiguin relacionats amb aquesta promoció, sense que la seva utilització li doni dret a
remuneració o benefici qualsevol.
NOVENA. ALTRES CONSIDERACIONS
L’organització no serà responsable de la manca temporal de disponibilitat o de
continuïtat del funcionament de la línia d’Internet o altres mitjans tècnics mitjançant la
qual es pugui participar en la promoció. Tampoc no serà responsable del mal
funcionament de les línies telefòniques que impedeixi el correcte desenvolupament de
la promoció per causes alienes a l’organització.

La participació en aquesta promoció comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Per a qualsevol interpretació en l’aplicació d’aquestes bases, l’organització i els
participants en aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i
competència de la legislació i dels Tribunals del Principat que en resulti d’aplicació.
Annex 1: Llista, ordre de lliurament i valoració dels premis
Ordre de lliurament
1r soci
2n soci
3r soci
4rt soci
5è soci
6è soci
7è soci
8è soci
9è soci
10è soci
11è soci
12è soci

Premi rebut
1 lot de productes BioBo
Un 2x1 a les activitats RocRoi al Pallars
1 espelma eco i vegana oferta per Stay
1 polsera artesanal oferta per una col·laboradora
1 lot de productes Danone
1 llibre “Joies de la Fauna” ofert per Bomosa Fundació
1 espelma eco i vegana oferta per Stay
1 lot de productes BioBo
1 lot de productes Danone
1 llibre “Joies de la Fauna” ofert per Bomosa Fundació
1 lot de productes BioBo
1 llibre “Joies de la Fauna” ofert per Bomosa Fundació

