
2019ko abenduaren 18tik 
2020ko urtarrilaren 5era

SARRERAK ALDEZ AURRETIK EROSTEKO ESKAINTZA 
(2019ko abenduaren 9arte aurretik erosteko bakarrik ) 

Kantitatea 
Unitate prezioa 

(BEZa barne) 

11 eta 20 bitartean 7 € 

21 eta 230 bitartean 6 € 

231 baino gehiago 5,50 € 

1. Bete ezazu erosketa eskaera: (datu guztiak betetzea ezinbestekoa da)

Arduradunaren izen-abizenak 

Email Telefonoa 

Sarrera mota 
(Adierazi X batez) 

Sarrera kolektiboa  
(batera sartuko diren taldeentzako) 

Taldea
ren 
bisita- 
eguna 

Banako sarrerak  
(ordu edo data ezberdinetan datozen 
taldeentzako) 

Autobusa BECen utziko duzue? 
Bai   Ez 

Autobus kopurua 

Fa
kt

ur
ar

en
 

da
tu

ak

Izen sozial IFZ 

Helbidea 

Email 
Posta-
Kodea 

Hiria Probintzia 

Erosi nahi dituzun sarrerak Unitate prezioa 
Ordaindu Beharreko 

Zenbateko Osoa  

€ 

2. Zuen eskaerari dagokion ordainketa, transferentzia bidez hurrengo kontuetariko batean egin.
Transferentzian ZURE TALDEAREN IZENA + “PIN” erreferentzia zehaztu, mesedez :

BBVA  IBAN: ES29 0182 1290 3802 0150 4440  -  SWIFT: BBVAESMMXXX

KUTXABANK  IBAN: ES52 2095 0611 0091 0588 0388  -  SWIFT: BASKES2BXXX

3. Zuen eskaera hurrengo email: visipin@bec.eu bidali eta egindako transferentziaren kopia erantsi. Jaso
bezain pronto, erosketa berresteko e-posta bat igorriko dizuegu

GARRANTZITSUA 

• Eskabideak igortzeko epemuga: 2019KO ABENDUAREN 9A, ASTELEHENA (barne) 
• Helduek zein haurrek erosi beharko dute sarrera (3 urtetik beherakoak, doan)
• Banako sarrerek edozein egunetarako balio dute; kolektiboek, aldiz, bertan adierazten den bisita-egunerako. Sarrera-mota biak

behin sartzeko dira
• Sarrerak guztiak batera jasoko dira, abenduaren 13 eta 17 bitartean, harrera-lekuan (astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:45etara).

Abenduaren 18tik aurrera, informazio-gunean jasoko dira, UGP dagoen datetan eta ordutegian. 
• Ez da sarreren aldaketarik, ez itzulpenik onartzen

Datuen babesaren inguruko informazioa
• Zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna honakoa izango da: Bilbao Exhibition Centre S.A. (aurrerantzean “BEC”); egoitza soziala: Ronda de Azkue 1, 48902

Ansio-Barakaldo. 
• Zure datuen tratamenduak: (i) UGP-en parte hartzearen ondorioz zurekin sortzen den kontratu-harremana eta (ii) zure interesekoak izan litezkeen etorkizuneko 

sektorearekin erlazionatutako ekitaldien berri zuri ematea.  
Emandako datu pertsonalak BEC-ek gordeko ditu UGP amaitu arte, edo, dagokionean, (ii) helburu horrekin aurka egiteko eskubidea erabiltzen duen arte. Une horretatik 
aurrera, BEC-ek zure datuak gordeko ditu sei urteko epean zehar edo bakoitzaren erantzukizunekin lotutako ekintzen iraungitze-data igaro arte, aurreko bien arteko eperik 
luzeena hartuz. 

• Zure datuen tratamendurako legitimazio-arrazoia, (i) helburuarentzat, alderdien arteko harreman juridikoaren exekuzioa da eta, (ii) helburuarentzat, BEC-en interes
legitimoa. 

• BEC-ek ez dizkie zure datuak hirugarrenei lagako, legez derrigortuta egon ezean. 
Zure datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko, horien tratamendua aurkaratzeko, emandako baimena baliogabetzeko (esaterako, merkataritza-informazioa jasotzeari uzteko) 
eta tratamenduaren mugaketa edo datuen mugikortasuna eskatzeko eskubidea izango duzu. Aurreko eskubideak baliatu ahal izateko beharrezkoak diren idatzizko eskaerak 
bidali ahalko dituzu, zure nortasuna egiaztatuta, visipin@bec.eu helbidera edo posta bidez BEC-eren egoitza sozialera (datuen babeserako sailera zuzendua). Halaber, Datuen 
Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean (datuen babeserako eskumena duen kontrol-agintaritza) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu. Informazio gehiago 
www.aepd.es webgunean  
• Ikusi informazio osagarria hemen 

mailto:visipin@bec.eu
mailto:visipin@bec.eu
http://www.portalbec.com/portalbec/visitantes/varios/Ampliacion_lopd.pdf
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