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BASES 

CONCURSO DE INSTAGRAM AEDEZA – CARNÉ XOVE 

Nadal de ensoño en Lalín 

SORTEO DE TRES IPHONE 14 
 

Datos da Entidade organizadora do concurso: 
Nome da Entidade: Asociación de Empresarios de Deza e Centro Comercial 

Aberto de Lalín  

Número de CIF da Entidade: G-36.187.169 

Enderezo fiscal da Entidade: R/ Otero Pedrayo, nº 24 – Baixo 
36500 – Lalín (Pontevedra) 

Enderezo de correo electrónico da Entidade: asociacion@aedeza.com 

 
Data de inicio e remate da campaña: 

O período de duración da campaña abarcará dende o 12 de decembro de 2022 até o 5 de xaneiro 

de 2023, ambos días incluídos. 

 
Requisitos 

O sorteo en Instagram de tres Iphone 14 é unha promoción tanto para FANS da Asociación de 

Empresarios de Deza (de aquí en diante AEDEZA)en Instagram como os alleos a ela. 

Non poderán participar os comerciantes/ propietarios de comercios asociados, nin os empregados, 

nin os familiares directos tanto dos comerciantes como dos traballadores do negocio en primeiro 

grado. Tampouco poderán participar, calquera outra persoa física que participe directa ou 

indirectamente na organización do sorteo ou que se involucre directa o indirectamente na súa 

preparación ou desenvolvemento. 

Serán válidas as PARTICIPACIÓNS ou VOTACIÓNS de usuarios tanto da nosa comunidade de fans como 

polos alleos a ela. 

 

Obxecto do concurso 

Os participantes deberán realizar unha publicación no seu perfil ou páxina de Instagram co hastag 

#NadaldeensoñoenLalin, mencionando o comercio no que realizaron a compra e cunha foto do 

artigo ou produto mercado. Con posterioridade, deberán enviar esa publicación por Instagram Direct 

á conta @ae.deza. 

IMPORTANTE  Só se admitirán post de compras realizadas nos establecementos adheridos ao Carné 

Xove co desconto aplicado do Carné Xove. 

 

Participantes 

O concurso está aberto a todos os mozos, menores de 30 anos que sexan titulares dun Carné Xove en 

vigor e que conten cun perfil real en Instagram.  
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Durante o rexistro no concurso o participante deberá achegar datos persoais cuxa única finalidade é 

a de contactar co usuario para xestionar a súa participación no concurso ou comunicarlle, chegado 

o caso, que foi o gañador/a. 

 
Prazo 

O envío dos comentarios poderá realizarse desde as 9.00 horas do 12 de decembro de 2022 ata as 

24.00 horas do 5 de xaneiro de 2023. 

Calquera comentario enviado fóra deste prazo non será admitido. 

 
Premio 

Os tres usuarios gañadores acadarán, cada un, un1Iphone 14. 

 
1 Os premios obxecto da presente campaña, en ningún caso poderán ser obxecto de cambio, alteración ou 

compensación a petición das persoas gañadoras, e non poderán cambiarse por calquera outro produto ou 
cartos. 

 

Correrá a conta e cargo das persoas gañadoras calquera carga fiscal ou tributaria que a aceptación 

do premio puidera supoñerlle, así como calquera outro gasto derivado da promoción que non estea 

expresamente asumido pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado nas presentes 

bases. 

 

Características do concurso 

 Realizar unha compra nalgún dos comercios asociados a AEDEZA-CCA de Lalín adheridos ao 

Carné Xove co desconto aplicado do Carné Xove, que se pode consultar no ANEXO I que 

acompañan a estas bases. 

 

 Gardar o tícket da compra realizada. 

 
 Realizar unha publicación no seu perfil ou páxina de Instagram incluíndo o hastag 

#NadaldeensoñoenLalín, mencionando o comercio no que realizaron a compra e cunha foto do 

artigo ou produto mercado. Con posterioridade, deberán enviar esa publicación por Instagram 

Direct á conta @ae.deza. 

 
 Só se poderá realizar unha publicación por cada compra realizada. 

 
 O usuario comprométese a que o comentario sexa da súa propia autoría e realización. Así mesmo, 

en caso de figurar imaxes de terceiras persoas, o autor/a deberá contar co consentimento 

expreso destas, en canto ao uso da súa imaxe. Calquera caso contrario aos supostos anteriores 

pode supoñer a expulsión do usuario da competición xunto co comentario presentado. Sempre 

será o usuario e nunca AEDEZA – CCA de Lalín, quen asuma as responsabilidades legais e xudiciais 

derivadas de tales feitos e posibles reclamacións.  
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 AEDEZA – CCA de Lalín resérvase o dereito para repostar na súa páxina de Instagram ou para 

deixar fóra de concurso e eliminar da súa fanpage aquelas pezas achegadas por participantes 

que non cumpren coas características das bases do concurso, ou cuxo contido sexa ofensivo, de 

mal gusto ou que atente sobre a honra e a dignidade de terceiras persoas ou colectivos. 

 

 AEDEZA – CCA de Lalín resérvase o dereito para descartar aquelas pezas que non cumpran cos 

estándares mínimos de calidade técnica. 

 

 A participación no concurso supón a cesión ao CCA de Lalín de todos os dereitos sobre os 

comentarios e as posibles fotos presentadas. 

 

 As persoas participantes no sorteo poden facer uso das redes sociais para difundir o sorteo e 

incentivar a participación. 

 
Participación 
Os/As usuarios/as que remitan as publicacións á conta @ae.deza por Instagram Direct nos prazos 

indicados e que cumpran coas especificacións recollidas nestas bases entrarán no sorteo dos 3 Iphone 

14.  

 
Resolución 

O sorteo dos 3 Iphone 14 realizarase o luns 9 de xaneiro de 2023 na sede da AED. Para iso, o equipo 

técnico da AED incluirá nunha urna os nomes de todos os/as usuarios/as participantes, entre os que se 

seleccionará aleatoriamente os/as tres gañadores/as. 

AEDEZA – CCA de Lalín poñerase en contacto con cada persoa gañadora para notificarlle o premio 

e, tamén, para a xestión da entrega do mesmo. 

Os datos dos/as participantes premiados/as serán publicados en prensa, na edición comarcal e nas 

redes sociais de AEDEZA e CCA de Lalín. Non se efectuará comunicación a outra entidade, salvo 

aquelas comunicacións que se producen por obriga ou necesidade legal. Non se producirán 

transferencias a terceiros países ou organizacións internacionais. 

 
As persoas agraciadas cos premios disporán de prazo (1) unha semana para comunicar a súa 

aceptación do premio. En caso contrario, AEDEZA – CCA de Lalín resérvase o dereito de outorgar o 

premio a outros participantes. Se algunha persoa gañadora renuncia ao premio, AEDEZA – CCA de 

Lalín non contempla ningún tipo de compensación alternativa. 

 

Cesión dereitos de imaxe e/ou propiedade intelectual do gañador/es: 
As persoas gañadoras dos Iphone 14 coñecen e consenten que o seu nome completo sexa publicado 

pola Entidade organizadora en todos aqueles perfís en redes sociais onde a Entidade teña unha conta. 
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Para o caso da participación no sorteo, a cesión dos datos identificativos, así como tamén o número 

de teléfono de contacto, conleva implícito o consentimento por parte do participante de que  a 

Entidade organizadora comunique publicamente o seu nome completo. 

 

Prórrogas ou suspensións: 
A Entidade organizadora, en caso de existir causas de forza maior alleas ao seu control, resérvase o 

dereito de efectuar calquera cambio, suspender, acurtar ou ampliar o período de duración do 

concurso, comprometéndose a dar ás devanditas modificacións o grao de publicidade que resulte 

necesario. 

Polo tanto, a Entidade organizadora queda exonerada de calquera responsabilidade que puidese 

derivarse de calquera circunstancia imputable a terceiros que puidese afectar ao desenvolvemento 

da mecánica do concurso e, en especial aos Premios. 

No mesmo sentido, a Entidade organizadora non será, en ningún caso, responsable de calquera dano, 

de calquera natureza, directo, indirecto e/ou circunstancial, xa sexa inmediatos ou en diferido, que 

puidese aparecer con ocasión ou como consecuencia de poder gozar do Premio. 

 
Descualificacións e penalizacións: 
Establécese a posibilidade de dar de baixa ou descualificar a usuarios que incumpran as regras do 

concurso ou de penalizar no caso de que algún gañador/es do/s premio/s actúe/n de maneira 

fraudulenta. 

 
Exoneración de responsabilidade do organizador en caso de incumprimento dos participantes: 
Ante o uso que o premiado poida facer co premio recibido, a Entidade organizadora non se fará 

responsable no caso de que o gañador fixese un mal uso do premio ou incumprise co disposto nestas 

bases legais. 

 
Instagram 
O presente sorteo non está patrocinado, avalado, administrado nin asociado de ningún modo a 

Instagram, polo que as persoas participantes liberan a Instagram de toda responsabilidade polos 

eventuais danos que se puideran derivar. 

 
Protección de datos de carácter persoal: 
O responsable do tratamento dos datos é a Asociación de Empresarios de Deza - Centro Comercial 

Aberto de Lalín, con CIF: G36187169, enderezo fiscal en R/ Otero Pedrayo, nº 24 – Baixo, en Lalín, 

número de teléfono: 986-787091 e correo electrónico: asociacion@aedeza.com 

Durante o rexistro no concurso a persoa participante deberá achegar datos persoais cuxa única 

finalidade é a de contactar, chegado o caso, que foi gañador/a dun dos (3) tres Iphone 14 sorteados. 

Os datos facilitados conservaranse o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade 

ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en 

todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio, por parte do titular, dos dereitos 

correspondentes. 
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A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, mediante a cesión 

dos seus datos de contacto, para poder participar no sorteo dos vales. 

Os datos dos participantes comunicaranse en: 

Asociación de Empresarios de Deza e Centro Comercial Aberto de Lalín. 

Os datos persoas premiadas serán publicados en prensa, na edición comarcal e nas redes sociais de 

AEDEZA e CCA de Lalín. Non se efectuará comunicación a outra entidade, salvo aquelas 

comunicacións que se producen por obriga ou necesidade legal. Non se producirán transferencias a 

terceiros países ou organizacións internacionais. 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se AEDEZA - CCA de Lalín están a tratar datos 

persoais que lles afecten, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos 

persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa 

supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron 

recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento 

dos seus datos, nese caso unicamente estes serán conservados para o exercicio ou a defensa de 

reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, 

os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. CCA de Lalín deixará de tratar os 

datos, salvo por motivos lexítimos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. 

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude 

do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. 

Para obter información adicional sobre os dereitos facilitamos enlace da páxina Web da Axencia 

Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/). 

Para poder obter información adicional sobre a nosa política de privacidade, facilitamos enlace da 

páxina Web da Asociación de Empresarios de Deza (http://www.aedeza.gal).  

O interesado, para exercer o seus dereitos, pode escribir un correo electrónico a 

asociacion@aedeza.com no que debe identificarse achegando copia do seu DNI e indicar o dereito 

que desexa exercer e o motivo. 

 
Contacto e reclamacións: 
As persoas gañadoras poderá/n contactar coa Entidade organizadora a través do seguinte correo 

electrónico: asociacion@aedeza.com, para calquera dúbida ou reclamación. 

 
Aceptación da bases: 
Os participantes da campaña aceptarán estas bases legais polo feito de participar na campaña. 

 
Foro xurisdicional e lei aplicable: 
A lei aplicable será a española e o foro xurisdicional, en caso de conflito, será a dos xulgados e tribunais 

da vila de Lalín. 

 
Outras consideracións: 
Calquera situación non prevista nas mesmas poderá ser resolta segundo o criterio da Asociación de 

Empresarios de Deza.  

https://www.agpd.es/
http://www.aedeza.gal/
mailto:asociacion@aedeza.com
mailto:asociacion@aedeza.com
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ANEXO I 
Listaxe de comercios asociados AEDEZA – CCA de Lalín adheridos ao Carné Xove 

 
ALIMENTACIÓN 

EMBUTIDOS LALINENSE 
LG. AGRUCHAVE, Nº 16 (LALÍN) 
986 - 780 257 
EMBUTIDOS LALINENSE 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 25 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 792 158 

BELEZA 
BELLA REY 
R/ WENCESLAO CALVO GARRA, Nº 4 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 297 

CALZADO 
CALZADOS ALCA 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 51 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 881 
CALZADOS LÓPEZ 
R/ ALCALDE FERREIRO, Nº 2 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 792 337 
CALZADOS SENRA 
PRAZA DA IGREXA, Nº 3 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 780 407 
CRIS ABAD 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ  TABOADA, Nº 4 - BAIXO (LALÍN) 
886 - 217 987 
SCARPE 43 
R/ DA CACHARELA, Nº 8 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 781 156 
ZAPATERÍA MARTÍNEZ 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 12 (LALÍN) 
986 – 780 409 

CLÍNICA DENTAL 
VITALDENT 
R/ PRINCIPAL, Nº 38 (LALÍN) 
986 - 787 115 

COMPLEMENTOS 
BRANDIDO 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 8 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 782 039 
MOCA COMPLEMENTOS 
R/ PINTOR LAXEIRO, Nº 14 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 360 

DEPORTES 
VARELL SPORT 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 23 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 725 

ELECTRODOMÉSTICOS 
TELE - DEZA 
R/ DA CACHARELA, Nº 23 (LALÍN) 
986 - 780 307 
TIEN 21 
R/ ANTONIA FERRÍN MOREIRAS, Nº 27 - BAIXO (LALÍN) 
886 - 154 567

 
ESTACIÓN DE SERVIZO 

ESTACIÓN DE SERVICIO CAMPOS, SL 
AVDA. BUENOS AIRES, S/Nº (LALÍN) 
986 - 787 164 
ESTACIÓN DE SERVICIO FERVI, SL 
R/ CORREDOIRA, Nº 33 (LALÍN) 
986 - 780 466 
ESTACIÓN DE SERVICIO FERVI, SL 
C. C. PONTIÑAS (LALÍN) 

FOTOGRAFÍA e TELEFONÍA 
BERNABÉ 
R/ JOAQUÍN LORIGA, Nº 24 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 410 
BERNABÉ 
C. C. PONTIÑAS (LALÍN) 
986 – 792 350 

INFANTIL - MODA E CALZADO 
COLORÍN COLORADO 
R/ CALZADA, Nº 5 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 181 812 

LENCERÍA 
LENCERÍA LILAS 
PRAZA DA IGREXA, Nº 5 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 780 495 
VE DE ÍNTIMA 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 34 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 782 207 

LENCERÍA E ROUPA FOGAR 
NINFA 
R/ JOAQUÍN LORIGA, Nº 27 (LALÍN) 
986 - 780 790 

LIBRERÍA, PAPELERÍA E COPISTERÍA 
PAPELERÍA DALVI 
R/ DA CACHARELA, Nº 38 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 780 582 

MOBLES E DECORACIÓN 
ALBERTE CONFORT & DESCANSO 
R/ CORREDOIRA, Nº 29 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 906 
ALBERTE DECORACIÓN 
R/ ENRIQUE VIDAL ABASCAL, Nº 18 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 906 
COLCHONERÍA SOÑOS DO DEZA 
R/ B, Nº 75 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 181 546 
MUEBLES SIEIRO 
LG. BERGAZOS, Nº 51 (LALÍN) 
986 - 794 497  
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MODA 

C&C YOUNG TREND 
R/ CALZADA, Nº 4 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 781 377 
ESCALENA 
R/ MELIDE, Nº 4 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 181 420 
G-BÁSICO 
R/ PRINCIPAL, Nº 4 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 784 945 
GUERRA 
R/ PINTOR LAXEIRO, Nº 6 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 780 165 
IT´S MAN ONLY & SONS 
R/ PRINCIPAL, Nº 19 - BAIXO (LALÍN) 
886 - 490 075 
IT´S ONLY 
R/ PRINCIPAL, Nº 18 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 781 092 
KAREN 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 43 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 781 475 
MONTOTO 
R/ COLÓN,  Nº 11 - BAIXO (LALÍN) 
986- 780 887 
NEREIDA NOVIAS 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 34 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 782 123 
THEBES 
R/ PRINCIPAL, Nº 2 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 181 990

 
ÓPTICA 

ESTHER CORTÉS CENTRO ÓPTICO 
AVDA. LUIS GONZÁLEZ TABOADA, Nº 6 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 276 
FEDERÓPTICOS PEREIRO 
R/ DA PONTE, Nº 6 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 780 872 

ORTOPEDIA 
ORTODEZA 
R/ C, Nº 30 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 780 637 

PINTURA, VESTIARIO LABORAL E FERRAMENTAS 
ELÉCTRICA 

ORCELLÓN 
R/ DA CACHARELA, Nº 55 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 351 

TELEFONÍA 
LOW COST PHONE 
R/ ANTONIA FERRÍIN MOREIRAS, Nº 10 - BAIXO (LALÍN) 
986 - 903 674 

XOIARÍA 
JOYERÍA LÓPEZ ROMERO 
R/ PRINCIPAL, Nº 6 – BAIXO (LALÍN) 
986 - 783 070 
JOYERÍA LÓPEZ ROMERO 
C. C. PONTIÑAS (LALÍN) 
986 – 92 374 
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