Bases da convocatoria para o reto “7 días, 7 parques”
Primeira.- Obxecto
Estas bases teñen por obxecto regular as normas da concesión dos premios da campaña promocional “7 días,
7 parques”, promovida polo Clúster de Turismo de Galicia, con domicilio en Santiago de Compostela,
edificio Centro Emprendimento (Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, (A
Coruña) e financiados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Segunda.- Datas de celebración, duración, vixencia da promoción e lugar da promoción
A promoción terá lugar desde o 23 de xaneiro de 2022 ao 30 de setembro de 2022
Desenvolverase no ámbito territorial dos seis parques naturais de Galicia (Fragas do Eume; Complexo dunar
de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán; Monte Aloia; Serra da Enciña da Lastra; O Invernadeiro; Baixa
Limia-Serra do Xurés), así como no Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas
Terceira.- Lexitimación para participar
Durante o período indicado, poderán participar na promoción todas aquelas persoas, maiores de 18 años, que
presenten o pasaporte da campaña “7 días, 7 parques” selado en cada un dos centros de visitantes dos sete
parques. Non poderán participar os traballadores dos parques naturais, nin as persoas que interviñeran na
realización desta promoción nin os seus respectivos familiares en primeiro grao, así como calquera outra
persoa nunha similar situación na que poida existir un conflito de intereses.
A participación é gratuíta.
Cuarta.- Pasaporte
O Pasaporte da campaña poderá obterse nos centros de visitantes de cada espazo natural da campaña. En
todo caso, cada pasaporte deberá conter o nome completo do participante e o número de DNI que o acredite
dun xeito fidedigno.
Este documento é persoal e intransferible.
Calquera modificación non permitida neste documento invalidará a súa participación no concurso.
Quinta.- Mecánica da promoción: O Reto
Os participantes deberán acadar o Reto consistente en visitar os sete parques sinalados na base segunda en
sete días diferentes durante a vixencia da promoción.
Para acreditar estas visitas, a persoa participante deberá cumprimentar o pasaporte da campaña “7 días, 7
parques” selando o mesmo persoalmente nos centros de visitantes de cada un dos parques. Para o selado, o
persoal de atención ao público comprobará que o titular do pasaporte corresponde á persoa que solicita o
selado do mesmo por medio de calquera medio que o acredite (DNI, pasaporte, etc.).
Unha vez completado o selado en todos os parques, as persoas participantes deberán envialo escaneado á
seguinte dirección de correo electrónico: gabinete.cmatv@xunta.gal. So no momento de completar
correctamente o envío, que deberá ser correctamente recepcionado polo destinatario, entenderase completado
o reto. A estes efectos tomarase como data (día, hora, minuto e segundo) aquela que figure no correo
electrónico recibido polo destinatario.
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En todo caso deberán conservar o documento orixinal co obxecto de acreditar a súa veracidade, de ser o caso.
Sexta.- Admisión e persoas gañadoras
Serán admitidas todas aquelas persoas que, cumprindo as bases do concurso, acheguen os pasaportes selados
durante as datas de vixencia da promoción xunto co seu nome, apelidos, DNI, data de nacemento e domicilio.
En caso de incumprimento ou falsidade nos datos, a persoa participante será desclasificada, en calquera
momento, do presente concurso.
Serán proclamadas gañadoras as 20 primeiras persoas que completen o reto nas datas de vixencia da
campaña que figuran na base segunda.
En caso de empate, se decidirá a través de sorteo entre as persoas que estean empatadas.
Sétima.- Premios
Cada premio, persoal e intransferible, consistirá nunha estancia de fin de semana (dúas noites) en habitación
dobre para dúas persoas en réxime de aloxamento e almorzo nun dos aloxamentos da Rede de Turismo de
Galicia por un importe total máximo de 200,00 €, mais IVE. Os gastos que non estean mencionados
expresamente nestas bases correrán por conta do gañador e non formarán parte do premio.
O Clúster de Turismo de Galicia non se fará cargo de ningún gasto no que incorran os gañadores no desfrute
do premio correspondentes a desprazamentos, manutención ou gastos varios.
Os gañadores teñen dereito a renunciar ao premio pero non poderán en ningún caso, canxealo por outro
distinto nin polo seu importe en metálico.
O premio está suxeito á dispoñibilidade de datas do aloxamentos que participan nesta promoción e deberá ser
desfrutado antes do 15 de decembro de 2022.
A entidade promotora non será responsable da prestación do servizo en que consista o premio, polo que
unicamente será responsable a entidade que preste o servizo en que consista o premio.
O premio non poderá ser cambiado por diñeiro e estará suxeito, no seu caso, ás retencións fiscais
correspondentes que se prevean na lexislación vixente reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas
Físicas e a lexislación que a desenvolva.
Oitava.- Persoas gañadoras
As persoas gañadoras serán contactadas directamente por medio dun correo electrónico pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e, posteriormente, polo Clúster de Turismo de Galicia.
As persoas gañadoras deberán aceptar expresamente a concesión do premio, a través da súa confirmación ao
correo electrónico. Non contestar ao correo electrónico aceptando o premio antes de 72 horas supón a
renuncia directa ao premio, sen dereito de compensación algunha.
Transcorrido o prazo sen a aceptación, o Clúster de Turismo de Galicia seleccionará á seguinte persoa
participante admitida, dándolle os mesmos prazos para a aceptación do premio.
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Novena.- Exención de responsabilidade por mal funcionamento da rede.
O Clúster de Turismo de Galicia queda exonerada de toda responsabilidade no caso de mal funcionamento
das redes de comunicación electrónicas que impidan o normal desenvolvemento da promoción, a recepción
ou envío de correos, etc... por causas alleas ás empresas e especialmente por actos externos de mala fe.
Tampouco será responsable o organizador polos problemas de transmisión ou perda de datos non imputables
á mesma.
Décima.- Dereitos de imaxe
A entidade promotora poderá empregar a súa imaxe, previa autorización expresa pola súa parte, en calquera
tipo de publicidade, promoción, publicación (incluído Internet), con fins informativos sempre que estas se
relacionen coa presente promoción, sen compensación económica de calquera clase para a persoa gañadora
coa excepción feita da entrega do premio obtido como consecuencia da promoción.
Pódese participar no Reto sen que sexa obrigado prestar este consentimento, e que a súa negativa supoña
ningún tipo de problema para a súa participación no reto.
Décimo primeira.- Protección de datos
De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, que son o Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RGPD-GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5
de decembro, de Protección de Datos Personais e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), informámoslle
da Política de Protección de Datos Persoais, no que atinxe a este tratamento, e que se detalla a continuación:
Responsable do tratamento dos datos persoais
O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos
persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os datos persoais.
Neste tratamento, o responsable do tratamento dos datos persoais é a Asociación Empresarial Clúster de
Turismo de Galicia, con NIF G70377338, que é unha asociación inscrita co número 2013/017785 Sección 1
do Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia.
Para calquera notificación, o noso enderezo está en Santiago de Compostela, edificio Centro Emprendimento
(Coworking), Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707, (A Coruña). O noso teléfono de
contacto
é
o
881
247
436,
e
noso
enderezo
electrónico
de
contacto:
secretariatecnica@clusterturismogalicia.com
O responsable de Protección de Datos é a persoa que ostenta a secretaría do Clúster de Turismo, e o seu
enderezo electrónico: secretario@clusterturismogalicia.com
¿Que tipo de datos persoais tratamos neste reto “7 días, 7 parques”?
Para este reto só trataremos os datos necesarios para a súa participación no mesmo, e que constan no
“pasaporte”. Concretamente son:

-

Datos identificativos como nome e apelidos, telefono, enderezo electrónico e un documento
identificativo (DNI, pasaporte, etc.)

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
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Os datos facilitados unicamente serán tratados para a xestión do reto/concurso de conformidade coas
presentes bases e para entregarlle o premio/s a/as persoa/as gañadoras.
Os datos se conservarán o tempo necesario para a xestión do concurso, e durante os prazos previstos pola
lexislación para poder cumprir coas obrigacións legais (fiscais, etc...), e serán eliminados unha vez haxan
prescrito devanditos prazos normativos ou aqueles que sexan de aplicación.
¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos é a solicitude para a participación no concurso/reto, que
constitúe unha relación contractual.
A base legal para o tratamento da súa imaxe será o consentimento expreso. Esta imaxe poderá utilizarse en
calquera tipo de publicidade, promoción, publicación (incluído Internet), con fins informativos sempre que
estea relacionado coa presente promoción dos parques.
¿A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Os seus datos serán comunicados á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, como entidade
competente en materia de espazos protexidos.
Ademais lle informamos que os datos persoais das persoas gañadoras do concurso serán publicados coa
finalidade de cumprir co principio de transparencia no ámbito das actividades de promoción. En todo caso, a
publicación destes datos ser realizará de conformidade co disposto na disposición adicional sétima da
LOPDGDD1.
Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha outra entidade, salvo as que sexan necesarias a
organismos públicos por obrigación legal.
A súa imaxe, se autorizouno expresamente, poderá ser comunicada a medios de publicidade, promoción,
publicación (incluído Internet), con fins informativos sempre que estea relacionado coa presente promoción
dos parques.
Tampouco se previron transferencias internacionais de datos persoais, salvo a utilización dos servizos de
Google Drive.
¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

1

1. Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante
su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero,
pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse.
Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se identificará al afectado exclusivamente mediante el
número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente
mediante su nombre y apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento
nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
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De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, vostede ten unha serie de
dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para
vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas,
especialmente por repetitivas.
Estes dereitos son os seguintes:
Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira concisa, transparente, intelixible e de
fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.
Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos a
tratar os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento
e a obter unha copia dos devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta
aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita ao cobro dunha cantidade razoable baseada
nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle
máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.
Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non
actualizados ou incompletos que lle conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais
que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros
motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. No entanto, este dereito
non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos
supostos previstos pola normativa aplicable.
Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos
persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre
algunha das seguintes condicións que mencionamos na nosa política de privacidade.
Dereito a portabilidade dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro
responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase
cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e
devandito tratamento efectúese por medios automatizados.
Dereito de oposición: Este dereito permítelle oporse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a
elaboración de perfís. Non poderemos atender ao seu dereito unicamente cando tratemos os seus datos no
caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa
de reclamacións.
Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto
dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que
produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa
necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no
consentimento.
Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivésemos o seu consentimento para o tratamento
dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle
comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa
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actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a
continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.
Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 –
912 663 517 (www.agpd.es), ou na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronicaweb/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf
Poderá exercitar os dereitos antes indicados, enviándonos unha comunicación á dirección física ou á
dirección electrónica indicada, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando
os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.
Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española
de Protección de Datos, www.agpd.es.
¿Onde atopo máis información?
Na nosa política completa de privacidade en: https://clusterturismogalicia.com/gl/privacidad/
Décimo segunda.- Aceptación das bases
A participación na promoción supón a aceptación na súa totalidade das presentes bases, que poderán ser
consultadas polos participantes en www.clusterturismogalicia.com/7dias7parques
O Clúster de Turismo de Galicia resérvase o dereito de eliminar xustificadamente a calquera participante que
defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario da presente
promoción así como a resolución de calquera cuestión derivada da presente actividade promocional.
Décimo terceira.- Lexislación aplicable a xurisdición
O presente concurso se rexerá pola lexislación civil española.
Todos os participantes renuncian ao seu foro propio, aceptando o sometemento para calquera cuestión
litixiosa que puidera xurdir ante os xulgados da xurisdición ordinaria de Santiago de Compostela.
Alternativamente as controversias poderán someterse a arbitraxe de consumo perante o Instituto Galego de
Consumo.
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