
 

 

Taldeentzako sarrerak (gutxienez 10 lagun) 
Tarifa murriztua: 3€ (bakoitza. BEZa barne) 

15 sarrera-sorta bakoitzeko, 2 gehiago oparitzen dizkizugu 
 

Aurretiazko Salmenta Bakarrik  
2018ko irailaren 21era arte (barne) 

 
 

Nola eskuratu dezakezu eskaintza hau? 
 

1. Gutxienez 10 pertsoneko taldea osatu eta bete ezazu zure datuekin formulario hau: 
 

Arduradunaren 
izen-abizenak  

Taldea / Elkartea / Kluba  
 
Elkartearen jarduera  
Elkartearen helbidea  
 
Posta-Kodea  Hiria  
Probintzia  Telefonoa /Mugikorra  
Emaila  
Zein egunetan bisitatuko duzue azoka?  

Autobus pribatuan etorriko zarete?  BECen aparkatuko duten autobus kopurua  
 

Fakturaziorako datuak (agiria behar izanez gero)  

I.F.Z.  
Sozietate-izen  
Helbidea  
 
Emaila (Faktura bidaltzeko)  
 

15 Sarrera-sorta bakoitzeko, 2 gehiago oparitzen dizkizugu! 
(Adibidea: 15 sarrera erosten badituzu, 17 sarrera jasoko dituzu, 30 erosten badituzu, 34 sarrera, eta abar) 

 

Erosi nahi dituzun 
sarrerak 

Sarrera bakoitzaren 
prezioa  

Ordaindu beharrekoa 
Gonbidapen 

kopurua 
Sarrerak eta 

Gonbidapenak 

 3€ €   
 

 

2. Transferentzia bidez hurrengo kontuetako batean ordainketa egin. Transferentzian ZURE 
TALDEAREN IZENA + “BIOCULTURA” erreferentzia zehaztu mesedez: 
 

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 
 
 
 

3. Formulario hau eta egindako transferentziaren agiria bidali hurrengo email helbidera: 
visibioculturua@bec.eu edo faxera: +34 94 40 40 0008. Eskatutako dokumentazioa jaso bezain 
laster, zuen taldeko sarrerak erreserbaturik geratuko dira. 

 
 

 

4. Sarrerak denak batera eta aldi bakarrean jasoko dira Biocultura azokaren lehen egunetik 
aurrera atrioko informazio mahaian (pasillo zentralean). 
 
 

ARRETA MESEDEZ: 
 

- Eskaerak jasotzeko azken eguna 2018ko irailaren 21a da (barne). 
- Sarrerak egun baterako soilik dira eta sarrera bakarra ahalbidatzen dute.  
- Ez da sarreren aldaketarik ez itzulpenik onartzen. 

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, hurrengo zenbakira deitu dezakezu: +34 94 40 40 000  (2. luzapena). 
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• Bilbao Exhibition Centre, S.A. (egoitza soziala: Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo; aurrerantzean “BEC”) eta Asociación 

Vida Sana. (egoitza soziala: C/ Pallars 85, 2º, 4º, 08018, Barcelona) dira zure datu pertsonalen tratamenduaren erantzulekideak, 
BIOCULTURA azokaren antolatzailekide diren heinean. Helburu horietarako, fede onez lankidetzan aritzeko konpromisoa hartu 
dute datuen babeserako obligazioak betetzeko xedearekin eta, zehazki, politika honetan adierazitakoaren arabera zure 
eskubideak modu eraginkorrean baliatu ahal izatea bermatzeko xedearekin. 

• BEC eta Asociación Vida Sana-k honako xedeetarako burutuko dituzte zure datuen tratamenduak: (i) BIOCULTURA azokan 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 eta Asociación Vida Sana-k gordeko dituzte BIOCULTURA azoka amaitu arte, edo, 
dagokionean, (ii) helburu horrekin aurka egiteko eskubidea erabiltzen duen arte. Une horretatik aurrera, BEC eta Asociación Vida 
Sana-k zure datuak gordeko dituzte sei urteko epean zehar edo bakoitzaren erantzukizunekin lotutako ekintzen iraungitze-data 
igaro arte, aurreko bien arteko eperik luzeena hartuz. 

• Zure datuen tratamendurako legitimazio-arrazoia BEC eta Asociación Vida Sana-n (BIOCULTURA azokaren antolatzailekide 
diren heinean) eta zure arteko harreman juridikoaren exekuzioa da.  

• BEC eta Asociación Vida Sana-k ez dizkiete zure datuak hirugarrenei lagako, legez derrigortuta egon ezean. 
• Zure datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko, horien tratamendua aurkaratzeko, emandako baimena baliogabetzeko eta 

tratamenduaren mugaketa edo datuen mugikortasuna eskatzeko eskubidea izango duzu. 
• Dagokionean, aurrez aipatu eskubideak baliatzeko, idatzizko eskaerak helarazi beharko dizkiezu erantzule bakoitzari bere aldetik, 

zure identitatea egiaztatuz eta ondoren adierazitako moduan: 
• BEC: posta elektroniko bidez visibiocultura@bec.eu helbidera edo gutun bidez BEC-en egoitza sozialera (A/A Protección de 

datos). 
• Asociación Vida Sana: posta elektroniko bidez visitantes@vidasana.org helbidera edo gutun bidez Asociación Vida Sana-ren 

egoitza sozialera (A/A Protección de datos). 
• Halaber, Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean (datuen babeserako eskumena duen kontrol-agintaritza) 

erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu. Informazio gehiago hemen: www.aepd.es 
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