
 
 

BASES DEL SORTEIG DE BANCO MEDIOLANUM “JORNADES 
D’ASSESSORAMENT FINANCER” 2020 organitzades per EFPA 

Espanya.  

 
Primera. Banco Mediolanum S.A., amb adreça a aquests efectes a 

Barcelona, a l’Avinguda Diagonal, 668-670, i amb C.I.F. 
A/58.640.582, organitza un sorteig sota la modalitat de “sorteig 

gratuït”, en el qual hi podran participar els assistents a les Jornades 
d’Assessorament Financer 2020 organitzades per la European 

Financial Planning Association (EFPA Espanya), patrocinades per 
Banco Mediolanum, que se celebraran per tot Espanya des de l’11 de 

març de 2019 fins al 31 de juliol de 2020 en els termes que més 
endavant es detallen. 

 
Segona. – L’objectiu d’aquestes Jornades és promoure la formació 

financera a professionals del sector.  
 

Tercera. – En el sorteig d’aquesta promoció se sortejarà:   

 
  

1 PATINET ELÈCTRIC (Xiaomi) 
 

 
Banco Mediolanum es reserva el dret de substituir el(s) regal(s) 

objecte de la promoció per un(s) altre(s) de característiques 
semblants, en el supòsit d’esgotar-se’n les existències, de problemes 

de distribució del proveïdor o d’altres causes justificades. 
 

Quarta. – Participaran en la present promoció les persones físiques 
majors d’edat residents en territori nacional que assisteixin a les 

Jornades d’Assessorament Financer 2020 organitzades per la 
European Financial Planning Association (EFPA Espanya), 

patrocinades per Banco Mediolanum, i que emplenin i lliurin el cupó 

per participar en el sorteig. Només s’admetrà un cupó de participació 
per assistent. En queden expressament exclosos els treballadors i 

col·laboradors de Banco Mediolanum. 
 

És imprescindible per participar en el sorteig que les dades personals 
aportades siguin veraces. Qualsevol error, falsedat o equívoc pel que 

fa les dades legitimarà l’organitzador per anul·lar-ne la participació.  
 

L’assistent no tindrà dret al premi si, en el moment de la celebració 
del sorteig i/o lliurament del premi, es troba en situació de 

precontenciós, morositat o qualsevol altra situació d’irregularitat amb 
Banco Mediolanum o amb qualsevol tercer sempre que aquesta 

situació sigui pública i notòria. En cas que alguna de les persones 



 
 

agraciades mori abans de rebre el premi, el premi no es podrà 
transmetre ni transferir a cap altra persona i passarà al suplent que 

hagi estat elegit a tal efecte. 

 
 

Per participar en el sorteig l’interessat haurà d’emplenar un cupó de 
participació amb totes les seves dades personals. El cupó de 

participació es dipositarà signat en una urna tancada que hi haurà 
instal·lada en el lloc de celebració de les Jornades d’Assessorament 

Financer 2020. 
 

Cinquena. – Es farà un sorteig davant Notari durant la primera 
quinzena del mes de setembre de 2020 en el qual hi participaran tots 

els cupons recollits durant la celebració de les Jornades 
d’Assessorament Financer 2020, celebrades entre l’11 de març de 

2020 i el 31 de juliol de 2020, ambdós inclusos, que compleixin amb 
els requisits per a la participació, i que hagin estat processats i 

llistats, assignat-li a cadascun d’ells un número seqüencial correlatiu. 

 
 

En el sorteig, el Notari extraurà d’un fitxer informatitzat en el qual 
constin tots els participants en el sorteig: 1 guanyador i 5 suplents. 

 
Els suplents, en el mateix ordre en el qual han estat elegits en el 

sorteig, tindran dret al premi en els següents casos: 
 

- si transcorreguts 5 dies naturals des de la data de la notificació 
al guanyador del premi, aquest no ha contactat amb Banco 

Mediolanum per comunicar-li’n la seva acceptació o, en 
qualsevol cas, transcorreguts 20 dies naturals des de la data de 

celebració del sorteig.   
- en cas de no acceptació del premi per part del guanyador. 

- en cas de mort del guanyador.  

- en cas que el guanyador, en el moment de la celebració del 
sorteig i/o lliurament dels premis, es trobés en situació de 

precontenciós, morositat o qualsevol altra situació 
d’irregularitat amb Banco Mediolanum o amb qualsevol tercer 

sempre que aquesta situació fos pública i notòria. 
- En cas que el guanyador no compleixi amb la totalitat de les 

condicions exigides per a la participació segons les presents 
bases. 

 
Sisena. - El premi objecte d’aquesta promoció no es podrà 

bescanviar per cap altre producte o pel seu valor econòmic en efectiu 
a petició del guanyador. En cas de renúncia a l’obsequi, el guanyador 

no obtindrà cap compensació. 



 
 

 
Setena. – Banco Mediolanum notificarà al guanyador l’obtenció del 

seu premi i s’encarregarà d’enviar-l’hi, dins del territori nacional, al 

domicili postal que figuri a la base de dades de Banco Mediolanum 
sense cap cost per als guanyadors. 

 
El guanyador disposarà de 5 dies naturals des de la data de la 

notificació del premi per comunicar-ne a Banco Mediolanum la seva 
acceptació, o, en qualsevol cas, de 20 dies naturals des del sorteig; 

transcorregut aquest termini sense haver comunicat al Banc 
l’acceptació del premi, el premi passarà al suplent que figuri com a tal 

en l’acta del sorteig i així successivament fins a declarar el premi 
desert. 

 
Vuitena.- Emplenar el cupó suposa l’acceptació de les presents  

bases quant a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi. 
 

Novena. – L’obsequi queda subjecte a l’Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques i al compliment de les obligacions que les 
normatives de dit impost estableixin. 

 
Desena. – El període de reclamació del sorteig finalitzarà un cop 

transcorregut un termini de 20 dies naturals a comptar des de la seva 
realització. 

 
Onzena. – L’entitat mercantil Banco Mediolanum no es 

responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, defectes, 
robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a 

tercers que pugui afectar la participació i desenvolupament de la 
present promoció. 

 
En cap cas l’entitat mercantil Banco Mediolanum serà responsable 

dels serveis que qualsevol altra entitat amb la qual col·labori presti 

als agraciats com a conseqüència dels premis lliurats. 
 

Dotzena.- A continuació BANCO MEDIOLANUM, S.A. li facilita la 
informació relativa al tractament de les dades personals que realitza 

respecte a les dades consignades pels assistents a l’esdeveniment 
(d’ara endavant, indistintament assistent a l’esdeveniment o 

contactes comercials):  

 

 

 

Responsable del 

tractament 

 

 

 

Banco Mediolanum, S.A.  



 
 

 

 

 

Responsable del 

tractament 

 

 

 

Banco Mediolanum, S.A.  

Adreça postal Avinguda Diagonal, 668-670, 08034 Barcelona  

Telèfon 932 535 400 

Contacte Delegat 

de Protecció de 

Dades 

Delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es 

FINALITATS DEL TRACTAMENT 

 

Gestió del sorteig fet per Banco Mediolanum i lliurament del premi als 

guanyadors a través d’emplenar el cupó, el partícip autoritza la 

publicació del seu nom i cognoms a la pàgina web del Banc 

(www.bancomediolanum.es) en cas que resulti guanyador del sorteig. 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre 

l’interessat no s’hi oposi i, per tant, la relació entre les parts sigui 

vigent. Un cop acabada aquesta relació, les dades es conservaran, tot 

i que bloquejades, durant el termini de dos (2) anys, o durant el 

termini de prescripció de les accions relatives a possibles 

responsabilitats legals o contractuals, quan aquest termini sigui 

superior al termini anterior. 

QUÈ LEGITIMA BANCO MEDIOLANUM A TRACTAR LES DADES?  

La base legal per al tractament de les dades dels interessats és el 

consentiment exprés atorgat i, en el seu cas, l’existència d’una norma 

legal que obliga a dur a terme els tractaments de dades.  

 

DRETS DELS INTERESSATS POTENCIALS 

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals i a la 

seva portabilitat, així com a sol·licitar la rectificació de les dades 
inexactes o, en el seu cas, la seva supressió quan, entre d’altres 

motius, les dades ja no resultin necessàries per a les finalitats amb 
les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els 
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interessats es podran oposar al tractament de les seves dades, i 
sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es 

conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Finalment, 

pel que fa aquells tractaments que els interessats hagin consentit 
voluntàriament, aquests clients en podran retirar el seu consentiment 

en qualsevol moment. 

L’interessat podrà remetre les sol·licituds escrites que, en el seu cas, 

procedeixin amb la finalitat d’exercitar els drets anteriors acreditant 
la seva identitat, a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es o 

a l’adreça postal de Banco Mediolanum indicada anteriorment.  

Els interessats tindran dret a acudir a l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades (Autoritat de control en matèria de protecció de 
dades) per reclamar l’exercici dels seus drets. A continuació es facilita 

un enllaç a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades: www.agpd.es.  

 
 

Tretzena.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació 

de les bases.  
 

BANCO MEDIOLANUM es reserva el dret a realitzar modificacions en 
aquesta promoció, les quals es comunicaran a través de la pàgina 

web de l’Entitat. 

http://www.agpd.es/

