
 
 
 
 

PARTE HARTZEKO OINARRIAK 

2022KO GABONETAKO KANPAINAREN ZOZKETA 

Ekimena sustatzen duten optikak 

OPTICA HAROTZ (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), BRONTE OPTIKA (DONOSTIA-

SAN SEBASTIÁN), MULTIOPTICAS GROS (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), 

FEDEROPTICOS IDIAKEZ (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), OPTIKA ACUSTICA 

EDER (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), OPTICALIA CENTRO (DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN), OPTICA JOSEMARI (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), RICARDO 

OPTICO (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), MINZU OPTICA (DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN), AUDIOCENTRO FEDEROPTICOS LEGARDA (DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN), OPTICA CARLOS (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), OPTICA HAROTZ 

(DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), OPTICALIA AMARA (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), 

IKUSGUNE CENTRO DE OPTOMETRIA (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), BRONTE 

OPTIKA (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), OPTICALIA ATOTXA (DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN), OPTICA LINAZASORO (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), OPTICA JOSE 

MARI (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN), MULTIOPTICAS ANTIGUO (DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN), MULTIOPTICAS ERRENTERIA (ERRENTERIA), FEDEROPTICOS 

HERNANI (HERNANI), ONDDI OPTIKA (URNIETA), MAINDI OPTIKA (ANDOAIN), 

OPTICA IRIGOYEN (LASARTE), MULTIOTICAS LASARTE (LASARTE), 

MULTIOTICAS BEASAIN (BEASAIN), MULTIOPTICAS ORDIZIA (ORDIZIA), 

BIDASOA OPTIKA (IRUN), MULTIOPTICAS IRUN (IRUN), OPTICA HAROTZ 

(TOLOSA), MULTIOPTICAS TOLOSA (TOLOSA), INSTITUTO OPTICO (ARRASATE-

MONDRAGÓN), MULTIOPTICAS ARRASATE (ARRASATE-MONDRAGÓN), 

MULTIOPTICAS BERGARA (BERGARA), INSTITUTO (BERGARA), OPTICA 

LACUESTA (EIBAR), FEDEROPTICOS IGMAR (EIBAR), NATURAL OPTICS 

PLAZAOLA (EIBAR), AUDIOPTIKA BEITTU (EIBAR), ZENTRAL OPTIKA (EIBAR), 

GENERAL OPTICA (EIBAR), AUDIO CENTRO IGMAR (EIBAR), MULTIOPTICAS 

EIBAR (EIBAR), INSTITUTO OPTICO (ZUMARRAGA), OPTIKA ORIO (ORIO), 

ALAZNE OPTIKA (MUTRIKU) 



 
 
 
 

Parte-hartzaileak 

18 urtetik gorakoek parte hartu ahal izango dute jarduera honetan. Beharrezkoa da 

erosketa bat egitea edo zerbitzu bat jasotzea ekimen honetan parte hartzen duten 25 

optiketako batean, zozketetan parte hartzeko. Kontsumitzaile bakoitzak zehaztutako 

edozein saltokitan egindako erosketa bakoitzarekin parte hartu ahal izango du.  

Zozketak 

Parte hartzeko, beharrezkoa da optika hauetako batean erosketa egitea. Ondoren, 

establezimenduaren arduradunak erosketa-tiketaren kopia bat gordeko du, eta bertan 

izena eta telefonoa jarriko ditu, tiketa irabazle suertatzen bada erosketa egin duen 

pertsonarekin harremanetan jartzeko. 

Sariak 

Parte-hartzaile guztien artean bi lagunentzako zirkuitu bat eta bazkaria La Perlan eta 

Gabonetako 17 opari-sorta zozketatuko dira. 

Kanpainaren iraupena 

Kanpaina 2022ko abenduaren 1etik 24ra bitartean egingo da. 

Irabazleei jakinaraztea 

Gabonen ondorengo egunetan zozketa egin ondoren, irabazleekin harremanetan 

jarriko gara posta elektronikoz edo telefonoz. Hamabost eguneko epean erantzuten ez 

badute, ordezkoekin jarriko gara harremanetan. Telefonoz jakinaraziko dira sariak.  

Adostasuna 

Jarduera honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar. 

DATUEN BABESA 

GIPUZKOAKO MERKATARITZA FEDERAZIOAK (FMG), tratamenduaren arduraduna 

den aldetik, jakinarazten dizu zure datuak biltzen direla zozketa kudeatu ahal izateko. 

Tratamendurako oinarri juridikoa interesdunaren adostasuna da. Datuak ez zaizkie 

hirugarrenei lagako, legeak hala agintzen ez badu. Edozein pertsonak eskubidea du 

bere datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, 



 
 
 
 
datuen aurka egiteko edo haiek eramateko eskubidea eskatzeko, gure bulegoetako 

helbidera idatziz, edo federacion@fmg.es helbidera mezu elektroniko bat bidaliz, erabili 

nahi duen eskubidea adieraziz. Zozketa amaitu ondoren, zure datuak ezabatu egingo 

dira dokumentuak suntsitzeko benetako prozeduraren bidez. Informazio gehiago lor 

dezakezu Donostiako Garibai kaleko 36. zenbakian dagoen egoitzan. 

 


