
 
 

 

BASES CONCURSO SORTEACOE 2019-20 

     Os gañadores dos sorteos de 100€ e 250€ que ACOE levará a cabo dentro da campaña 

de Nadal, terán que facer o gasto dos cartos nos comercios participantes e na mesma 

semana do sorteo. Participan 23 comercios. Ao participar enténdese que acepta a 

difusión da súa imaxe e a cesión dos seus datos persoais. De non estar de acordo perde 

automaticamente o premio e pasase a una reserva. 

Os sorteos levaranse a cabo nas oficinas da ACOE: 

  23 de decembro- 4 sorteos de 100€ cada un. 

  30 de decembro- 4 sorteos de 100€ cada un. 

  07 de xaneiro- 4 sorteos de 100€ cada un e *2 sorteo de 250€ cada un. 

*neste sorteo entran tódalas papeletas que temos dende o primeiro sorteo. 

NOTA.-Será de obrigatorio cumprimento presentar a papeleta agraciada para 

poder optar os diferentes premios. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En cumprimento da política de protección de datos, infórmase dos seguintes extremos: Responsable do 
tratamento: Asociación de Comerciantes da Estrada | Finalidade Principal: Xestionar a inscrición dos 
asociados e mellorar a comunicación entre as partes.  Proceder o envío de comunicacións comerciais para 
mantérense informado das actividades salvo que se opoña enviando un correo á dirección exposta na 
presente política | Lexitimación: Consentimento do interesado / Execución da relación contractual | 
Prazo Conservación: Seus datos, serán conservados el tempo mínimo necesario para la correcta 
prestación do servizo ofrecido, salvo que exista unha obrigación legal de conservación, así como para 
atender as responsabilidades que se puideran derivar do mesmo. | Destinatarios: Non se cederán datos 
a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal. Para a prestación do servizo poderanse 
comunicar os datos ás administracións, bancos e entidades para  cobro de servizos, outros profesionais 
xurídicos cando sexa necesario para a prestación do servizo. O futuro socio non está obrigado a 
proporcionar os datos, pero a non facilitación pode con levar la imposibilidade de entalar comunicacións 
profesionais | Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, portabilidade dos datos, limitación ou 
oposición o seu tratamento, transparencia y dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas. Se 
algún interesado considera que seus datos non son tratados correctamente pode dirixir súas reclamacións 
o correo info@acoe.es ou a autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD 
a indicada no territorio nacional, www.aepd.es. Pode solicitar máis información no correo electrónico ou 
na nosa web http://acoe.es/ . 
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