
 
 

BASES DO SORTEO Basque Challenge 2 . Eta oraingoan gai al zarete? 

 

PRIMEIRA 

Participarán no presente sorteo todas as persoas que participen no test Basque Challenge 2. Eta 
oraingoan gai al zarete? en www.sansebastianturismoa.eus. 

 

SEGUNDA 

Realizarase un sorteo entre todos os usuarios que cumpran os requisitos mencionados no 
primeiro punto. En caso de que os gañadores non se poñan en contacto con Donostia San 
Sebastián Turismoa nun prazo de 72 horas, procederase a realizar un novo sorteo. 

 

TERCEIRA 

O prazo de participación comeza o 1 de marzo de 2022 e remata o 31 de marzo de 2022 ás 23:59 
horas. Os nomes dos gañadores do sorteo publicaranse o venres 22 de abril na páxina web de 
Donostia San Sebastián Turismoa e contactarase con eles a través de correo electrónico.  

 

CUARTA 

Premios: 
- 1 noite en habitación dobre con almorzo para dúas persoas no hotel Arbaso.  

 
o Rógase facer a reserva no hotel con polo menos 3 días de antelación, e 

queda suxeita á dispoñibilidade de habitacións do hotel.  
 

o A reserva da experiencia realizarase chamando ao teléfono, 
+34 843 93 14 00 ou enviando unha mensaxe ao correo electrónico 
info@hotelarbaso.com. 

 
o Esta experiencia ten vixencia ata o 31 de decembro de 2022. 

 
o Así mesmo, ser maior de idade será requisito indispensable.  

 
 

 
- 150 premios con packs de 9 imáns para que xogues inventando as túas propias 

palabras en éuscaro. 
 



 
 
QUINTA 

Donostia San Sebastián Turismoa resérvase o dereito de excluír da participación ás persoas que, 
ao seu criterio, realizaran calquera clase de acción fraudulenta ou vexatoria contra outros 
participantes. 

 

SEXTA 

Donostia San Sebastián Turismoa poderá resolver aquelas situacións non contempladas nas 
presentes bases, así como todas as dúbidas que se formulen sobre a súa interpretación. 

 

SÉTIMA 
 
Este sorteo está organizado por Donostia San Sebastián Turismoa e nel non participan nin teñen 
ningunha responsabilidade INSTAGRAM. INC., FACEBOOK, nin TWITTER. 
 
 
OITAVA  
 
Os datos persoais solicitados (correo electrónico) só se empregarán para contactar cos 
gañadores. A aceptación das presentes bases implica que os participantes consenten o 
tratamento dos seus datos persoais nos seguintes termos: 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable do 
tratamento 

Concello de San Sebastián 

Finalidade do tratamento Xestión da participación do interesado en concursos, sorteos e 
calquera tipo de actividade organizada polo Concello de San 
Sebastián no marco da promoción, desenvolvemento e 
potenciación das actividades económicas e sociais que 
contribúan, directa ou indirectamente, a impulsar o 
desenvolvemento do turismo no ámbito territorial de 
Donostia-San Sebastián. 

Lexitimación do 
tratamento 

Artigo 6.1.a) do RXPD: consentimento da persoa afectada 

Destinatarios de cesións ou 
transferencias 

Non se contemplan. 

Dereitos dos interesados Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros 
dereitos, que poderán exercerse ante o Concello de San 
Sebastián – C/ Ijentea, 1 – 20003 San Sebastián. 

 
Pode consultar a información detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais no seguinte 
sitio web https://www.sansebastianturismoa.eus/es/avisos-privacidad-concursos-sorteos-
actividades 
 



 
 
NOVENA 

A participación neste sorteo implica a íntegra aceptación das presentes bases. 
 

 

 


