
SORTEIG “MENJAR FORMATGE COINGA TÉ PREMI”

BASES LEGALS

1. L’empresa Coop. Insular Ganadera de Menorca (COINGA), ubicada a la Carretera Nova 
s/n, 07730 d’Alaior (Menorca, Illes Balears), amb CIF F07016728, telèfon 971371227 i 
correu de contacte coinga@coinga.com organitza el sorteig d’un xec regal d’experièn-
cies ‘Fent País’.

2. La promoció comença el dia 10 de maig i acaba el dia 15 de juny de 2019.

3. Aquesta promoció és vàlida a l’àmbit de Catalunya.

4. Hi poden participar totes les persones que comprin una porció de formatge Coinga d’un 
pes mínim de 300 grams a les botigues de Barcelona i àrea metropolitana associades al 
sorteig entre els dies 10 de maig i 15 de juny (fins les 20 hores). En el moment de fer la 
compra, la botiga entregarà al client un bitllet amb un número per a participar. El bitllet 
guanyador serà el que coincideixi amb les 3 darreres xifres del nombre premiat a la 
loteria de la ONCE del dia 15 de juny de 2019. Es pot participar cada vegada que es faci 
la compra mínima.

5. El premi consisteix en un capsa regal d’experiències de ‘Fent País’ valorada en 99,90 
euros. El xec permet triar entre més de 85 propostes per a gaudir d’experiències: nits a 
cases rurals i hotels, àpats a restaurants, activitats, Spa, rutes culturals, etc. Hi ha activi-
tats per una o dues persones o també per fer en família o grup. Coinga no es fa respon-
sable de les possibles incidències que puguin sorgir una vegada entregat el premi. Si el 
guanyador no vol la capsa regal d'experiències, el premi es pot bescanviar per un lot de 
productes de la botiga on hagi comprat el bitllet guanyador pel mateix valor econòmic.

6. El número guanyador s’anunciarà al mateix establiment on s’hagi fet la compra del for-
matge i també a través de la web i les xarxes socials de Coinga.

7. La persona que tingui el bitllet premiat s’ha de dirigir al mateix establiment on va fer la 
compra en el termini màxim d’un mes des del sorteig i allà se li entregarà la capsa regal.

8. La persona premiada accepta i autoritza que el nom i la seva fotografia recollint el premi 
pugui aparèixer a la pàgina web i xarxes socials de Coinga o a qualsevol altre mitjà de co-
municació que pugui utilitzar Coinga per tal d’informar i fer públic el resultat del sorteig.



9. El fet de participar en aquest sorteig suposa l’acceptació total d’aquestes bases legals.

10. Protecció de dades: De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD es facilita la següent 
informació: RESPONSABLE: COOP INSULAR GANADERA DE MENORCA – CIF: F07016728 
Dir. Postal: CTRA. NOVA S/N, CP: 07730 ALAIOR Telèfon: 971371227. Correu electrònic: 
administracion@coinga.com. Tractem la informació que ens facilita per a formalitzar 
la seva participació en el concurs i/o promoció i publicar la seva imatge com a guanya-
dor o participant del mateix a la Web i xarxes socials de l'entitat. Les dades personals 
proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se 
sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat. La base legal per al tractament de les 
seves dades és el seu consentiment i la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre pro-
tecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Vostè 
autoritza de manera expressa la publicació de la seva imatge i/o dades de caràcter 
personal a la web i a les xarxes socials de l'empresa (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, 
YOUTUBE). Se l'informa que aquestes entitats poden actuar com a encarregades del 
tractament i que les seves dades de caràcter personal poden estar emmagatzemades 
als seus diferents allotjaments web. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a COOP 
INSULAR GANADERA DE MENORCA estem tractant les seves dades personals. Per tant, 
té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar 
la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals 
van ser recollides.


