
 

 

Bases de la promoció “La loteria de KFC arriba a Montigalà!”  
 
1. La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà situat al Passeig Olof Palme 28 – 36, 
08917 Badalona (Barcelona) porta a terme la promoció “La loteria de KFC arriba a Montigalà!”. 
 
2. La participació en la present promoció implica l’acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions 
inclosos en les presents bases legals. Les bases d’aquesta promoció estan a disposició de qualsevol 
interessat a les oficines de gerència del Centre Comercial Montigalà  i a la pàgina web del Centre 
Comercial. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es podran modificar les presents bases 
una vegada començada la promoció. 
 
3. Del 6 al 30 de novembre (o fins a fi d’existències de flyers), poden participar totes aquelles persones 
que realitzin una consumició mínima de 5€ al restaurant KFC del Centre Comercial Montigalà i 
compleixin els requisits de les presents bases, quedant exclosos tots els empleats del centre i els seus 
familiars directes, així com de les empreses col•laboradores en la promoció. 
 
4. Aquelles persones que reuneixin les condicions de participació en la promoció “La loteria de KFC 
arriba a Montigalà!” rebran un flyer amb un codi que hauran d’introduir a 
http://www.centrecomercialmontigala.com/promokfc/.  S’haurà de conservar el flyer en el suposat cas 
que el codi resulti premiat. Automàticament, a l’introduir el codi el participant rebrà un e-mail de 
confirmació si el codi és premiat amb les instruccions per a bescanviar el premi.  
 
5. Els premis de la present promoció es detallen a continuació:  

 600 unitats de patates fregides petites.  •
 500 unitats de mini gelats KFC.  •
 350 packs de 3 aletes picants.  •
 350 packs de 3 rocks. •
 400 unitats de panotxes de blat de moro.  •

 
Tots els premis hauran de bescanviar-se al restaurant KFC del Centre Comercial Montigalà. La data límit 
per a bescanviar-los és el 5 de desembre del 2017.  
 
Per a bescanviar el premi hauran d’apropar-se al restaurant KFC del Centre Comercial Montigalà, 
presentar el mòbil amb l’e-mail rebut i el flyer original. Després de comprovar la validesa del codi, rebrà 
el premi de manera directe. 
 
Els premis de la present promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació. 
 
6. Els clients podran participar tantes vegades com vulguin a la promoció. 
 
7. L’Organització es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la present 
promoció, inclosa la seva possible anulació abans del termini prefixat, sempre que concorri causa justa, 
comprometent-se a comunicar les noves bases amb la suficient antelació. 
 
8. L’afectat queda informat i és conscient que les dades recollides, de conformitat amb el previst en la 
Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 del 
Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses en el fitxer denominat CLIENTS inscrit en el 
Registre General de Protecció de Dades, el Responsable del qual és la CDAD. PROP. CENTRE 
COMERCIAL MONTIGALÀ amb la finalitat de gestió dels participants inscrits en les promocions, 
concursos i esdeveniments del centre, fidelització de clients, així com l’enviament d’ofertes, promocions i 
newsletters. Al seu torn, l’afectat queda informat que les fotografies preses podran ser publicades a la 
pàgina web del Centre Comercial, així com a Facebook, Twitter i/o a altres xarxes socials i mitjans de 
comunicació externs.   
Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i  oposició dirigint-se a CDAD. 
PROP. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ, Passeig Olof Palme, 28-36, 08917 Badalona, Barcelona, 
o mitjançant correu electrònic contacto@centrocomercialmontigala.com, juntament amb prova vàlida en 
dret, com fotocopia del DNI indicant en el concepte “PROTECCIÓ DE DADES”. 


