Lege-oinarriak "Mugi zara" lehiaketa
Gipuzkoako Foru Aldundiak "MUGI zara" lehiaketa jarri du abian, eta MUGI
txartelerako bonuen zozketa arautuko duten arauak ezarri ditu, baita ARGAZKI
onenarentzako bizikleta elektriko baten eta BIDEO onenarentzako bizikleta
elektriko baten sariak arautuko dituztenak ere.
1.- Lehiaketaren objektua
Lehiaketaren helburua MUGIren Instagrameko profilean parte-hartzea eta
elkarrekintza sustatzea da, mugikortasun iraunkorra bultzatzen duten
argitalpenen bidez, hala nola garraio publikoaren erabilera.
2.- Parte hartzeko baldintzak
MUGI txartel pertsonalizatu baten titular diren herritarrek parte hartu ahal
izango dute lehiaketan, baldin eta MUGI txartela indarrean badute. Halaber, parte
hartzeko, profil publiko bat eduki beharko da Instagrameko sare sozialetan.
Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek onartzea, eta partehartzaileak onartzen ez baditu, ez du lehiaketan parte hartuko.
Lehiaketan parte hartzeko erabiltzen diren irudiak edo bideoak Mugi txartela
sustatzeko eta Mondragon Unibertsitateko komunikazio-graduko ikasleek
kanpaina sortzeko lagako dira, kanpainaren titularrak izan ditzakeen irudieskubideei eragin gabe.
3.- Lehiaketan parte hartzeko mekanika
Lehiaketan honela parte hartuko da:
a. Sor ezazu Mugi bidaia eta helmugen BIDEO edo IRUDI bat. Mugikortasun
jasangarriagoa sustatzen duena, garraio publikoa, autobusa, trena, tranbia,
bizikleta eta oinezkoen bideak eta abar sustatzen dituena, nabarmentzen
dituena mugikortasun jasangarriaren onurak, mugikortasun jasangarri
berdeago bat, garbiago bat eta guztiontzako etorkizun hobe bat. Originala
eta dibertigarria izanez.
b. Argazkia Instagramera igoko da.
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c. Argazkian @mugitxartela etiketatuko da eta iruzkinetan #bizimugi eta
#gaztetxartela traolak erabiliko dira.
Parte-hartzaileek nahi duten adina aldiz parte hartu ahal izango dute. Argazki edo
bideo bakoitza lehiaketan sartuko da baloratzeko, eta erabiltzailea erabiltzaile
bakar gisa sartuko da lehiaketan.
Eduki iraingarriak dituzten, duintasunaren aurka egiten duten edo sentsibilitateak
mindu ditzaketen iruzkin eta irudiak baztertu egingo dira, eta lehiaketatik kanpo
geratuko dira, besterik gabe.
4.- Irabazleak argitaratzea
Birkargen zozketa:
Zozketa urriaren 15ean egingo da.
Zozketaren gardentasuna bermatze aldera, GGLAk irabazleak ezagutaraziko ditu
GGLAren eta MUGIren sare sozialen bidez, edo GGLAk beharrezkotzat jotzen
dituen kanalen bidez.
20 euroko 75 bonu zozkatuko dira sareetara igotzen diren argazki guztien artean.
Argazki batean pertsona bat baino gehiago agertzen bada, irabazlea sare
sozialaren profilaren titularra izango da. Abonuak irabazlearen azken MUGI txartel
pertsonalizatuan egingo dira.
GGLAk eta Gipuzkoako Foru Aldundiak birkargen saria handitzeko eskubidea
izango dute, egokitzat jotzen badute eta gutxienez 20 euroko birkarga bada.
Irabazlea ezagutu bezain laster, sare sozialen bidez jakinaraziko zaio, banaka eta
modu pribatuan. Hark beharrezkoak diren segurtasun-galderei erantzun beharko
die.
Irabazleak ez badu hamar eguneko epean erantzuten, jakinarazpena jaso eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita, GGLAk saria eman gabe uzteko eskubidea
izango du.
BIZIKLETA sariak
Irabazleak urriaren 15ean, ostirala, iragarriko dira, zozketaren gardentasuna
bermatzeko, eta GGLAk eta Foru Aldundiko Mugikortasun Departamentuak
jakinaraziko dituzte irabazleak, beharrezkotzat jotzen dituzten komunikazio-kanal
eta sare sozialetan.
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Irabazleak ez badu 20 eguneko epean erantzuten, jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita, GGLAk eta Gipuzkoako Foru Aldundiak saria eman gabe
uzteko eskubidea izango dute.
Saria pertsonala eta besterenezina da, eta ezin izango da inola ere aldatu edo
konpentsatu irabazleak hala eskatzen badu.
Sarien baldintzak:
• Saria oinarri hauetan agertzen den bezala da.
• Sariak ez ditu oinarri hauetan jasota ez dauden beste gastu batzuk barne hartzen,
hala nola irabazleak bonu horiek aktibatzeko lekualdatzea. Horiek irabazleak
hartuko ditu bere gain.
• GGLAk eta Gipuzkoako Foru Aldundiak saria kentzeko eskubidea izango dute,
irizten badiote parte-hartzaile batek oinarri hauetako punturen bat urratu duela.
6.- Erantzukizunak
GGLA ez da, inola ere, sustapen honetan parte har dezakeen beste edozein
erakundek irabazleari emandako zerbitzuen erantzule izango.
Irabazleak bermatzen du betetzen dituela, bai oinarri espezifiko hauek, bai
promozio honetan laguntzaile izan daitezkeenek ezarritako baldintzak. Nolanahi
ere, GGLA eta Gipuzkoako Foru Aldundia salbuetsita daude hirugarrenen aurrean
bere portaera edo ekintzengatik izan daitezkeen erantzukizunetik. Lehiaketaren
lege-oinarriak: "Mugi zara!"
GGLA eta GFA ez dira izango sariak erabiltzean gerta daitezkeen istripuen
erantzule, ezta saria behar ez bezala erabiltzeagatik edo Agintaritzarekin eta
zozketarekin zerikusirik ez duten gorabehera teknikoengatik gerta daitezkeenen
erantzule ere.
7.- Erreserba-eskubidea
GGLA parte-hartzaile bat parte-hartzaileen erregistrotik kanpo utzi ahal izango
ditu hark datu guztiak ematen ez baditu edo oinarri hauetan ezarritako baldintzak
betetzen ez baditu.
GGLAk eta GFAk eskubidea dute zozketak behar bezala burutzeko behar diren
aldaketak egiteko, baldin eta zuzeneko edo ezinbesteko arrazoiak badaude eta,
ondorioz, zozketa ezin bada egin oinarri hauetan ezarritako moduan.
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8.- Datu pertsonalen babesa
8.1. Parte-hartzaileen eta irabazleen datuak babestea
Datuak babesteko araudian xedatutakoaren arabera, parte-hartzaileei jakinarazten
zaie lehiaketaren bidez ematen diren datuak GGLAren ardurapeko fitxategi batean
sartuko direla, lehiaketaren oinarri hauetan azaltzen denaren arabera kudeatzeko.
Datuak ez zaizkio inori lagako, legeak behartuta ez bada.
Lehiaketaren gardentasuna bermatzeko, izena GGLAk irabazleak sare sozialean
duen ezizena argitaratuko du lehiaketa egiten den hedabidean (MUGIren
Instagram, Facebook eta Twitter kontuetan) edo beharrezkotzat jotzen dituen
kanaletan. Tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa GGLAk
lehiaketaren gardentasuna bermatzeko duen interes legitimoa da.
Parte-hartzaileen datuak lehiaketak irauten duen bitartean tratatuko dira, baina,
parte hartzeko mekanismoen funtzionamendua kontuan hartuta, datuak mugarik
gabe argitaratuko dira mekanismo horietan, parte-hartzaileak partaidetza
ezabatzea erabaki arte. Bestalde, irabazlearen datuak mugarik gabe tratatuko dira
haren datuak argitaratu diren hedabideetan, harik eta GGLAri argitalpen hori
ezabatzeko eskatu arte; ondoren, behar den epea gordeko da parte-hartzeak eragin
ditzakeen erantzukizunei erantzuteko.
Aurreko guztiak ez du eragotziko sare sozialek ezarritako pribatutasun-baldintzak
aplikatzea, zeinak parte-hartzaileak berariaz ezagutu eta onartu behar baititu
parte hartu aurretik.
8.2. Parte-hartzaileen eskubideak
Parte-hartzaileek datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurka egiteko,
mugatzeko, transferitzeko eta baimena baliogabetzeko eskubideak erabili ahal izango
dituzte GGLAren aurrean, GGLA helbidera (Easo kalea 74, 20006 Donostia) idazki bat
bidalita, data jarrita eta sinatuta.
Horretarako, NANaren edo eta dokumentu baliokidearen fotokopia aurkeztu beharko
diote honi.
Datu pertsonalak babesteko eskubidea urratutzat jotzen bada, parte-hartzaileek
erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute Datuak Babesteko Estatu Agentzian.
9. Oinarriak interpretatzea eta horien aurkako errekurtsoak
Oinarri hauek interpretatzean sor daitezkeen zalantzak oinarri hauek onartzeko
eskumena duen GGLAko zuzendari nagusiak ebatziko ditu. Erabaki horiek
betearazleak izango dira, eta haien aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
jarri ahal izango da Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.
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10. Lehiaketa eta oinarri hauek aldatzea
GGLAk beretzat gordetzen du sustapena luzatu, aldatu, murriztu edo
deuseztatzeko eskubidea ustekabeko edo ezinbesteko kasuetan, baldin eta kasu
horiek sustapena jarraitzea eragozten badute oinarri hauetako xedapenen arabera.
GGLA ezin izango da inola ere arduraduntzat hartu sustapena atzeratu, aldatu,
laburtu edo deuseztatu behar denean, inguruabarrek hala justifikatzen dutenean,
eta, betiere, parte-hartzaileek eskuratutako eskubideak kaltetzen ez badira.
11. Bertsioen arteko kontraesanak
Lehiaketako lege-oinarrien bi bertsioen artean kontraesanak edo diferentziak
badaude, euskarazko bertsioak izango du lehentasuna.
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