Taldeentzako tarifa murriztua
2020ko urtarrilaren 22arte aurretik erosteko bakarrik
Gutxienez 10 lagun – 5,50€ / bakoitza BEZ barne
urtarrilak 30 – otsailak 2

Nola eskuratu dezakezu eskaintza hau?
1.

Bete ezazu zuen datuekin hurrengo eskaera-orria (datu guztiak bete beharrekoak dira):

Fakturatzeko datuak

Arduradunaren
izen-abizenak
Enpresa /
Talde-aren
izena
Helbide
postala

IFZ /
NAN
Posta kodea

Hiria

Probintzia

Email

Telefonoa/
Mugikorra

Taldearen
jarduera

Bisita Eguna (egun berdinean elkarrekin etorriko bazarete)
Zuen autobusa BECen aparkatuko duzue?

Erosi nahi dituzun sarrerak

Bai / Ez

Unitate prezioa

5,50€ (BEZ barne)

Erantzuna baiezkoa izanik
¿zenbat autobus izango dira?

Ordaindu beharreko zenbateko osoa

Gonbidapenak*

€

*15 lagunez edo gehiagoz osaturiko taldeek 2 gonbidapen jasoko dituzte
opari taldea antolatu duen pertsonarentzat.

2.

3.

Zuen eskaerari dagokion ordainketa, transferentzia bidez hurrengo kontuetariko batean egin. Transferentzian
Zure Taldearen izena + TENDENCIAS CREATIVAS erreferentzia zehaztu, mezedez:

BBVA 

IBAN: ES29 0182 1290 3802 0150 4440 - SWIFT: BBVA ES MM XXX

KUTXABANK 

IBAN: ES52 2095 0611 0091 0588 0388 - SWIFT: BASK ES 2B XXX

Zuen eskaera eta egindako transferentziaren kopia hurrengo emailera: visitendencias@bec.eu edo faxera:
+34 94 40 40 08 bidali. Eskatutako dokumentazioa jaso bezain laster zuen erosketa konfirmatuko dizuegu
email baten bidez.

GARRANTZITSUA
•
Eskabideak bidaltzeko azken eguna: 2020ko urtarrilaren 22a, asteazkena (barne).
•
Sarrerak guztiak batera jasoko dira.
•
Azoka bitartean (urtarrilaren 30etik otsailaren 2ra), sarrerak informazio-gunean (ataria-eremu urdina) jasoko dira.
•
Sarrerak azoka izan aurretik jaso nahi badituzu, dei iezaguzu zure sarrerak eskuragarri dauden jakiteko.
•
Sarrerak ezingo dira aldatu, ezta itzuli ere.
•
Doako sarrera: 10 urtetik beherakoak.
•
Sarrerek behin sartzeko balio dute. Azokan egon bitartean kanpora atera behar baduzue, gure langileek zigilu bat
ezarriko dizuete eskumuturrean, ondoren dohainik sartu ahal izateko.

Informazio gehiago nahi izanez gero, hurrengo zenbakira deitu: +34 94 40 40 000 (2. luzapena)
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.

•

Emandako datu pertsonalak BEC-ek gordeko ditu TENDENCIAS CREATIVAS 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.

•
•
•

•

Zure datuen tratamenduak: (i) TENDENCIAS CREATIVAS-en parte hartzearen ondorioz zurekin sortzen den kontratu-harremana eta (ii) zure interesekoak izan litezkeen etorkizuneko sektorearekin erlazionatutako
ekitaldien berri zuri ematea.

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, visitendencias@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

