
BASES LEGALS “MUTUACAT ET REGALA SALUT”

Mutuacat regala l’accés a serveis dentals i de salut a les persones que es registrin i

emplenin el formulari ad hoc.

El registre suposa l'acceptació expressa d’aquestes bases i el coneixement de la mecànica
del regal.

BASE 1: EMPRESA ORGANITZADORA

MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL (en endavant, Mutuacat), amb

domicili social al Mossèn Serapi Farré, 39-41, 08242 Manresa, i amb CIF V08276545.

BASE 2: OBJECTE

Aquestes bases tenen per objecte establir les condicions en què Mutuacat regalarà el dret a

accedir en condicions avantatjoses i a serveis dentals i de salut durant un any. Totes les

actuacions de Mutuacat en relació amb aquests serveis seran sempre realitzades a

requeriment de l’usuari, i serà l’usuari qui assumirà íntegrament el cost generat en la

prestació sanitària, en els serveis en què així s’especifiqui. L’usuari es beneficiarà de

preus preferencials, especialment concertats per Mutuacat o de prestacions gratuïtes si així

s’indica.

Per accedir-hi, caldrà registrar-se i emplenar el formulari, en què autoritzen l’entitat a

desenvolupar accions comercials i/o publicitàries (per mitjà de correu postal, telèfon, SMS,

correu electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent), per a l’oferta i contractació dels

productes i serveis de Mutuacat.

BASE 3: CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar-hi totes aquelles persones físiques que compleixin els següents requisits:

● Ser major de 18 anys i actuar en nom propi.
● Haver emplenat correctament tots els camps del formulari de contacte. El formulari

es tanca quan s’arriba als 500 registres.

● Només es permetrà una única inscripció per persona.

● Les persones que realitzin pràctiques il·lícites en l'ús dels serveis en quedaran

automàticament excloses.



● No hi poden participar els treballadors de Mutuacat ni els seus familiars.

BASE 4: PROCEDIMENT

Per tenir dret als serveis, cal emplenar el formulari correctament. Mutuacat activarà la

identitat de cada usuari de manera que tingui accés a la plataforma de serveis que trobarà

a mutuacat.avantsalud.es.

BASE 5: REGAL

● El dret d’utilitzar els serveis dentals i de salut Tot Salut Essencial durant un any.
● El regal, en cap cas, podrà ser canviat per efectiu, alterat, compensat per un altre o

cedit a un tercer.

BASE 6: PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades de

caràcter personal les dades personals seran incorporades al sistema de tractament del qual

és titular MUTUA MANRESANA MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL, amb CIF V08276545 i

domicili social a MOSSEN I SERAPI FARRÉ, 39, 08242 -MANRESA.

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció

comercial

Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de l'interessat.

D'acord amb els drets que li atorga la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de

dades l’interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament,

supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de

caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes,

dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l’adreça electrònica

rgpd@mutuacat.cat. Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la

reclamació que consideri oportuna.

BASE 7: ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE SERVEI I DE LES BASES LEGALS

En registrar-se per utilitzar els serveis s’accepta estar vinculat per les seves condicions.

En qualsevol moment Mutuacat podrà modificar les condicions de servei que s’ofereixen

sense cap contraprestació a càrrec de l’usuari. De tota manera, si això succeís, es



notificaria qualsevol canvi a l’adreça electrònica que s’hagi proporcionat, abans que es

fessin efectius, per donar l'oportunitat de cancel·lar el registre si no s’hi està d’acord.


