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            الشركة المنضمة. 1

EL CIRUELO S.L   بعنوان CTRA. ALHAMA - CARTAGENA, KM. 2,5, 30840 

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA) ESPAÑA , con C.I.F. N.º: B30212690  موثقة في

مبادرة  ينضم    ,MURCIA  ، , tomo 1298, folio 50, sección 8,Hoja MU 7816  جهةالتجاري لالسجل  

                                                     اجتماعية للمشاركة في مسابقة راس السنة وفق األسس التالية.                                                                     

 2.الهدف        

المشاركين من خالل المشاركة    بحيث تتم مكافأة  الشركة،التهنئة لرأس السنه من طرف  هو    مسابقةالالهدف من هذه  

                                               إلى مساعدة اسر العمال في رأس السنة.    الجائزةرأس السنة، تهدف هذه    اتفي مسابق

 .النطاق وفترة المشاركة 3

 الشركة تدير المسابقة مباشرة من خالل قسم التسويق واالتصال.                                                                   

، باإلضافة إلى ملصقات  سيتم اإلعالن عن بدء المسابقة من خالل الملف الرسمي للشركة على انستغرام و فيسبوك

. سيبدأ موعد المسابقة  ALHAMA DE MURCIAو  CIEZAإعالمية في المرافق الرئيسية للشركة في 

مع تسليم  على الساعة السابعة مساء    2022دجنبر    9نوفمبر مع توزيع البطاقات، و تنتهي في     23يوم األربعاء  

 بطاقات المشاركة .

 من نفس الشهر.  17دجنبر و التسليم في  15الفائزين وحلهم رسميا في اجراء مداوالت سيتم 

قاهرة، تأجيل أو تعديل أو تكرار المشاركة في الويب، فسيتم اإلخبار بنفس الوسائل   كان من الضروري، ألسباب  إذا 

 قواعد اإلعالن للمسابقة. التي تم بها نشر المسابقة، مع منح هذا التعديل نفس

 شروط المشاركة متطلبات و .4

 من أجل المشاركة، تعتبر المتطلبات التالية: 

_ يسمح فقط بمشاركة العمال الذين لديهم أفراد عائالت قاصرون، مثل األبناء أو األحفاد، والذي يعلن أنه في حالة  

 . ساعدة هؤالء االعمالماختياره كأحد الفائزين، سيتم استخدام الجائزة لغرض 

النضر عن    المشاركون مسؤولين عن سيكون    _ بغض  إسبانيا،  في  المقيمين  القاصرين  عائلتهم  أفراد  مشاركة 

 جنسيتهم والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عيلها في هذه القواعد . 

 يصرح العاملون بترخيص واستخدام صور القاصر لالستخدام اإلعالني االتصالي من قبل الشركة.  _

باستخدام أسماء مستعارة للقاصرين أو مصممة خصيصا للمشاركة ، وكذلك أي شكل آخر من أشكال  ال يسمح    _

 االحتيال الذي يزيف نتائج هذه المسابقة و / أو ينتهك تكافؤ الفرص بين المشاركين. 



في يوم   سيتعين على القاصرين الذين تم اختيارهم كمرشحين نهائيين الذهاب الستالم الجائزة مع عائلة العامل  _

 توزيع الجوائز ، لتسليمها واالستمتاع بالحدث. 

_ في حال عدم حضور الفائز في مسابقة حفل توزيع الجوائز مع القاصر يحق للشركة إلغاء الجائزة لعدم التزامها  

أنهم   على  اكتشافهم  يتم  الذين  المشاركين  تضمين  الطريقة، سيتم  وبنفس  المذكورة.  المسابقة  محتالون،  بقواعد 

 ضمن هذا التصنيف نفسه، وبالتالي، لن يكون لديهم خيار المطالبة بالجائزة المفترضة.

 المشاركة مجانية دون اشتراط شراء أي منتج، أو دفع أي رسوم أو مبلغ إضافي للحصول على الجائزة. _

 ._ يمكن لكل عامل الفوز بجائزة واحدة فقط، ألنه سيتم تسليم بطاقه واحدة لكل عامل

 من هذه الوثيقة نفسها. 5المشاركة )البطاقة( عند نقطة العمل المشار إليها في النقطة  كتيب  _ سيتم تسليم

 . نقاط االستالم والتسليم.5

 في نقاط العمل التالية:  (الكتيباتالبطاقات )سيتم توزيع 

 أ( في المستودع: سيتم توزيعه في موعد الخروج من العمل أو غرف تغيير المالبس                                            

                                            : سيتم توزيعها من خالل المديرين الميدانيين / الفنيين الزراعيين.   المزرعة ب( في

 زيعه من خالل مكتب االستقبال.                                                                             ج( المكتب: سيتم تو

تتلق لم  إذا  استثنائية،  حاالت  في  ،   (الكتيب)  البطاقة  د(  ما  التوجهلسبب   Alhama de)  5النافذة    إلى  عليك 

Murcia ) أو( نافذة الموارد البشريةCieza .) 

      نقاط التسليم إليداع الكتيبات هي.                                                                                             

  .                                                                   ALHAMA DE MURCIA: كشك حارس األمن في ALHAMA DE MURCIA أ( :

 . : نوافذ الموارد البشرية CIEZA ب( 

 

 .صياغة المسابقة 6

 من خالل:  3سيتم اإلعالن عن بدء المسابقة وقواعدها خالل التاريخ المشار إليه في النقطة 

وقواعد  - المسابقة  بداية  إلى  اإلشارة  سيتم  االعالن  هذا  في  واالنستغرام،  الفيسبوك  من  كل  على  إعالن 

 مشاركتها.

 .مع نفس المعلومات  CIEZAوALHAMA DE MURCIAكز العمل في الفتات في مرا  -

عدم  إلى  منها  االمتثال ألي  عدم  سيؤدي  أعاله.  المذكورة  المتطلبات  استيفاء  يجب  المسابقة،  في  للمشاركة 

 المشاركة أو عدم فبولها الحقا. 



يورو   250فائزا، وسيتم توزيع الجوائز على النحو التالي: سيحصل فائزان على مبلغ بقيمة  12سيكون هناك 

 .   يورو من نفس القسيمة 150وسيحصل بقية الفائزين على  مبلغ  TOYSRUS من 

 . اختيار الفائز. 7 

ديسمبر ، سيتم اختيار الفائزين واثنين من المناوبين في حالة عدم استيفاء الفائز لمتطلبات    14إلى    12من  

هذه القواعد للحصول على الجائزة. سيتم إجراء هذا االختيار من بين قسم التسويق واالتصاالت دون الكشف  

 اقة المشاركة. المسجل على بط DNI / NIEعن هويته وسيتم تحديد الفائزين من خالل 

في حالة علم الشركة بأن المشارك ال يفي بشروط ومتطلبات المسابقة، فسيكون لديها القدرة على إلغاء الجائزة  

 المخصصة. 

 . التواصل مع الفائز. 8

في    ، والمناوبين  الفائزين  اختيار  توزيع    15بمجرد  ومنهجية  الفائزين  إلى  الجوائز  إبالغ  سيتم   ، ديسمبر 

 مع القاصر الفائز.   Alhama de Murciaديسمبر في مراكز العمل في    17توزيع الجوائز في  الجوائز.سيقام  

ساعة، بإبالغ قبوله، أو رفضه للجائزة، أو عدم إرسال الوثائق التي  72في حالة عدم قيام الفائز، في غضون 

القواعد، فسوف يفقد حالة الفائز  ا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه  طلبتها الشركة، أو عدم امتثال أي من

وسيتم تخصيص الجائزة للحجز األول، وإذا لم يستوف هذا الفائز أيضا المتطلبات ، فستنتقل حالة الفائز إلى 

 االحتياطي الثاني المعين. 

أخيرا ، إذا لم يستوف أي مما سبق ذكره المتطلبات ألي من األسباب الموضحة بالفعل ، فستحصل الشركة  

 د تقرر استخدامها لغرض آخر أو تركها مهجورة.عليها وق

 . الجائزة. 9

يورو    250فائزا ، وسيتم توزيع الجوائز على النحو التالي: سيحصل فائزان على مبلغ بقيمة    12سيكون هناك  

 .من نفس القسيمة يورو 150وسيحصل بقية الفائزين على مبلغ  Toysrusمن 

 المشارك للترقية.  قبول. أسباب عدم  10

ستقوم الشركة تلقائيا وعلى الفور باستبعاد أي مشارك ينتهك قواعد حسن النية ، أو يالحظ سلوكا كاذبا أو  

غير مناسب أو مضلال أو غير الئق ، أو يستخدم وسائل غير متناسبة أو احتيالية أو مسيئة أو ينتهك هذه  

في الحاالت    المسابقةلمثال ، سيتم استبعاد أي مشارك من  األسس في أي من تطرفها. على أي حال، على سبيل ا

 التالية: 

. إن اكتشاف أن أحد المشاركين قد  مزورةإدخال بيانات شخصية غير دقيقة أو خاطئة أو غير متطابقة أو   -.1

في   مشاركاته  لجميع  الفوري  االستبعاد  إلى  مزورة، سيؤدي  أو  معدلة  أو  دقيقة  غير  بيانات شخصية  أدخل 

 وسيحرمه من تلقي أي جائزة ، دون الحاجة إلى إبالغه.  المسابقة



سابقة، أو يؤثر على أو يضر  المشاركين يمنع أو يغير أو يزعج التطور الطبيعي للم من  ، فإن أي أحدمثال -.2

بأي مشارك آخر ، أو قد يزيف بيانات المشاركة ، أو يعرض للخطر أمن أو موثوقية األنظمة التقنية المستخدمة  

 :    في تطويره أو يتعارض ، بأي طريقة أخرى ، مع هذه القواعد

 .تصة بالوقائعتتعهد الشركة باستبعاد هذا المشارك من جانب واحد وفورا وإبالغ السلطات المخ

في حالة اكتشاف أي من المخالفات المذكورة أعاله ، أو أي مخالفات أخرى ، بعد التسليم الفعلي للجائزة ،  

 تحتفظ الشركة بالحق في ممارسة اإلجراءات القانونية ذات الصلة ضد مؤلفها أو مسؤولها. 

 . البيانات الشخصية.11

للوائح الحالية المتعلقة   البيانات الشخصية التي يقدمها امتثاال  تبلغ الشركة أن  البيانات الشخصية ،  بحماية 

المشاركون في هذه المسابقة ستتم معالجتها من قبل الشركة لغرض وحيد هو اإلدارة بشكل صحيح ، مباشرة  

 و / أو من خالل مشاركتهم في هذه المسابقة ، والذي يمنح المشارك موافقته الكاملة والصريحة عليه. 

سيطلب من المشارك الفائز في هذه المسابقة تقديم بياناته الشخصية الضرورية للغاية ليتمكن من جعل تسليم  

الجائزة واالستمتاع بها فعالين. يمنح المشارك موافقته الكاملة والصريحة على التعامل مع هذه البيانات بأقصى  

ة على معالجتها. ستتم معالجة البيانات واالحتفاظ  قدر من السرية واالمتثال الصارم للتشريعات الحالية المطبق

بها للوقت الالزم إلدارة تسليم الجائزة. وبنفس الطريقة، من المضمون أال يتم نقل البيانات إلى أي طرف ثالث،  

وفقط في الحاالت التي تكون فيها ضرورية لتطويرها بشكل    ه المسابقة  باستثناء تلك المشار إليها في أسس هذ

تم إعطاء شرعية المعاملة بموافقة صريحة من الطرف المعني التي من المفهوم أنها تعطى من خالل  صحيح. ي

مشاركتك في هذه المسابقة وقبول هذه القواعد، ومن خالل الوفاء بااللتزام الذي سيقع على عاتق الشركة مع 

للبيانات. على   الفائز. ولن يتم بأي حال من األحوال إجراء نقل دولي  أي حال ، يتمتع المشاركون  الشخص 

للوصول إليها، وتصحيحها   البيانات  بالحقوق المعترف بها في الالئحة العامة لحماية  بياناتهم  ينقلون  الذين 

وحذفها، وطلب إمكانية نقلها، ومعارضة المعالجة وطلب الحد منها، والقدرةعلى جعلها فعالة عن طريق البريد  

 . RGPD، بما في ذلك في موضوع protecciondedatos@elciruelo.comاإللكتروني الموجه إلى 

 . التشريع واالختصاص القضائي12

لهذه   واالمتثال  وتنفيذ  بتفسير  يتعلق  فيما  ينشأ  قد  نزاع  أي  وحل  اإلسباني،  للقانون  المسابقة  هذه  تخضع 

في  القضائية  والهيئات  المحاكم  واختصاص  القضائي  لالختصاص  الطرفان  يخضع  وأسسها،  المسابقة 

MURCIA من قانون اإلجراءات المدنية. 3-52، بموجب أحكام المادة 

 ى. . اعتبارات أخر13

 من خالل المشاركة في المسابقة، يعلن كل مشارك ويضمن للشركة: 

ه المسابقةأنك تقبل دون تحفظ جميع شروط وأحكام وأسس هذ .                               . 1   



.                                                                 لمسابقةأن تمتثل لجميع شروط ا . 2 

 صحيحة   المسابقة. أن جميع البيانات الشخصية التي تقدمها الشركة بسبب مشاركتك في  3                    

 وتتوافق مع هويتك.                          

وصوته   واسمه  استخدام صورته  يمكن  أنه  يقبل  أن  يجب  الذي  الفائز،  تصوير  في  بالحق  الشركة  تحتفظ 

للمنتجات المعلن عنها واألحداث الالحقة ذات   ألغراض اإلبالغ عن نتيجة السحب المذكور، وكذلك الترويج 

على سبيل المثال ، الصحافة   )بما في ذلك ،الطبيعة المماثلة في وسائل اإلعالم التي تراها الشركة ضرورية.

أو الراديو أو التلفزيون أو اإلنترنت(. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل الشروط المذكورة أعاله في أي وقت، 

بما في ذلك اإللغاء المحتمل لها قبل الفترة المحددة مسبقًا ، بشرط وجود سبب عادل ، تلتزم بإبالغ القواعد  

تُعفى الشركة من أي مسؤولية في حالة حدوث خلل في شبكات    ، النهائيلغاء  الجديدة وشروط المشاركة في اإل 

االتصال اإللكتروني يحول دون التطور الطبيعي للترويج ألسباب خارجة عن إرادتها وخاصة بسبب سوء النية 

   الخارجية. ولن يكونوا مسؤولين عن مشاكل اإلرسال أو فقدان البيانات غير المنسوبة إليهم.

الشركة غير مسؤولة عن الخسائر المحتملة أو التدهور أو التأخير أو أي ظرف آخر يمكن أن يُنسب إلى أطراف  

. تعفى الشركة من أي مسؤولية في حالة حدوث خطأ في البيانات  ه المسابقةثالثة قد يؤثر على المشاركة في هذ 

     سليم الجائزة.المقدمة من قبل المشاركين أنفسهم مما حال دون التعرف عليهم وت 

تحتفظ الشركة بالحق في إجراء تغييرات تؤدي إلى النهاية الجيدة للمسابقة عندما يكون هناك سبب أو أسباب     

قاهرة التي تمنع استكمالها بالطريقة التي يتم بها تضمين هذه القواعد. تحتفظ الشركة بالحق في إجراء تغييرات  

ز هذه المسابقة بشرط أن تكون مبررة أو ال تضر بالمشاركين، وأن يتم  أو إضافة مالحق متتالية آلليات وجوائ

في حالة عدم إمكانية تنفيذ هذه المسابقة، إما بسبب اكتشاف احتيال أو أخطاء     إبالغهم على النحو الواجب.

إلغائها  فنية أو أي سبب آخر ال يخضع لسيطرة الشركة ويؤثر على تطورها الطبيعي. تحتفظ الشركة بالحق في  

.أي استخدام مسيء أو    أو تعديلها أو تعليقها دون أن يتمكن المشاركون من مطالبة الشركة بأي مسؤولية

احتيالي لهذه القواعد سيؤدي إلى انسحاب أي مشارك. من المفهوم، على سبيل المثال، حدوث إساءة أو احتيال  

، باإلضافة إلى هويات مزيفةأو بيانات شخصية  ، عندما يقوم أحد المشاركين بالتسجيل باستخدام هوية مزورة  

أيام عمل من اكتمالها. المشاركة في هذه المسابقة تعني    3طرف ثالث دون موافقته. تنتهي فترة المطالبة بعد 

 القبول الكامل من قبل المشاركين لهذه القواعد.                 

   

                                                                                 

    

 

 



 

 

 


