---- Text Legal ---BASES CONCURS: Sorteig iPad Mini 4 de 128GB WiFi Daurat
És requisit indispensable per participar en el sorteig l'acceptació, en la seva totalitat,
de les presents bases promocionals (d'ara endavant, les “Bases”).
Primera.- Organitzador.
La Nova Aliança Mataronina MPS (C.I.F V61489910), (d'ara endavant, Aliança Mataró)
realitzarà un sorteig dirigit al públic en general que cumpleixi els requisits esmentats a
la sisena base.
Segona.- Objectiu i temática
Mecànica del concurs:
Els seguidors de la página d’Instagram i/o Facebook d’Aliança Mataró, poden participar
en exclusiva en el sorteig de iPad Mini 4 de 128GB WiFi Daurat. Per participar els
concursants del sorteig hauran d'emplenar el formulari adjunt a la web d’Aliança
Mataró. És responsabilitat dels participants el ser seguidor de la página d’Instagram i/o
Facebook. La falta d'aquest requisit invalidarà la seva participació fulminantment.
El sorteig comença el dia 17 de setembre de 2018 i finalitza el proper dia 14 d’octubre
de 2018 a les 23:00 hores.
Els guanyadors seran seleccionats per sorteig informatitzat aleatori i se'ls
comunicarà el resultat per via privada.
Tercera.- Dates de celebració:
El sorteig comença el dia 17 de setembre de 2018 i finalitza el proper dia 14 d’octubre
de 2018 a les 23:00 hores.
Quarta. –Premis:
El premi que s'adjudicarà en aquest sorteig és el següent:
- 1 iPad Mini 4 de 128GB WiFi color Daurat*
*Les característiques del premi no són modificables. I tampoc podrà canviar-se per cap
compensació econòmica.
Cinquena. - Participants.
El fet de participar en el sorteig implica el coneixement i total acceptació
de les presents bases, motiu pel qual no podran ser impugnades una vegada
formalitzada la presentació de les recreacions.

Les persones participants en aquest sorteig seran responsables de l'incompliment de
l'establert en aquestes bases.
Sisena.- Requisits.
Ser major de 18 anys, resident a Catalunya i emplenar correctament tots els camps
exposats en el formulari.
És responsabilitat dels participants el ser seguidor de la página d’Instagram i/o
Facebook. La falta d'aquest requisit invalidarà la seva participació fulminantment.
El participant es responsabilitzarà de la veracitat de les dades emplenades. Formularis
no admissibles: Aquells emplenats i rebuts fora del període de participació, aquells
amb informació que sigui errònia, incompleta, que infringeixin les presents bases i
quan hi hagi més d'un formulari per persona. Els mateixos seran destruïts a través
dels mitjans de destrucció existents en l'empresa organitzadora.
Setena.- Sorteig i guanyadors
El guanyador serà seleccionat per sorteig informatitzat aleatori i se li
comunicarà el resultat per via privada.
Octava.- Lliurament dels premis
El lliurament de premis es realitzarà amb caràcter personal. Els concursants del sorteig
que resultin guanyadors hauran de recollir el seu premi acudint a les oficines d’Aliança
Mataró (Plaça de les Tereses, 22, 08302 Mataró, Barcelona).
El premi queda vinculat al guanyador en ser recollit de forma presencial en la data i
hora on sigui convocat el guanyador, segons s'indica en el paràgraf anterior. Si no és
així, es cancel•larà el premi. De la mateixa manera, el premi no podrà canviar-se per
cap compensació econòmica.
Novena.- Drets d'imatge
Els guanyadors cediran tots els drets d'explotació sobre el contingut audiovisual que
generi el club i on apareguin.
El guanyador autoritza Aliança Mataró a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, en
qualsevol activitat publipromocional relacionada amb el concurs sense que aquesta
utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun amb excepció feta del
lliurament del premi guanyat.
Desena.- Responsabilitat.
Els organitzadors es reserven el dret d'interpretar i modificar les bases del

present concurs a qualsevol moment o fins i tot anul•lar-ho o deixar-ho sense efecte,
sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es comprometen a
comunicar als concursants les bases modificades o, si escau, l'anul•lació del concurs en
la seva conjunta a través de la pàgina web de l'organitzador.
L'organitzador no serà responsable dels perjudicis que poguessin ocasionar-se als
concursants derivats d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línies o qualsevol altra
eventualitat d'igual o similar índole, alienes a la voluntat de l'organitzador, que
impedeixin la connexió a les pàgina web.
Els concursants es comprometen al fet que la informació que facilitin sigui completa,
veraç i es trobi actualitzada; en tot cas, l'organitzador no comprova l'autenticitat de la
mateixa i declina, per tant, qualsevol responsabilitat que es derivi d'eventuals
Onzena.- Protecció de dades personals.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i, subsidiàriament, amb el Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la
Nova Aliança Mataronina, informa:
Responsable:
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, M.P.S.
V61489910
Plaça de les Tereses, núm. 22
08302 Mataró (Barcelona)
Finalitat: Gestionar la inscripció, participació i tramitació del sorteig així com la
comunicació del resultat al guanyador i/o suplents
Enviar comunicacions comercials en cas d’acceptació expressa.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de
l’interessat que atorga en aquest document.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret
a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable , o
a través del correu electrònic, amb la referencia Protecció de Dades Personals, i
acompanyant en tot cas fotocopia del seu document nacional d'identitat, passaport o
document vàlid oficial que ho identifiqui.
A més, l’usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Per altra banda, s’informa que l’usuari té dret a presentar una reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de dades en cas d'incompliment per part de l’entitat.

Conservació: Les dades seran conservades durant la tramitació del concurs. Així
mateix, en el cas de ser seguidors d’Instagram i/o Facebook les dades seran
conservades mentre l’usuari no deixi de ser-ho.
Per altra banda, i en cas d’acceptació d’enviament de comunicacions comercials les
dades seran conservades fins que l’usuari no exerceixi el seu dret de revocació o
oposició al tractament.
Comunicació de les dades: per tal de poder participar al sorteig és un requisit
comunicar les dades sol•licitades en el formulari. En cas contrari, l’usuari no podrà
participar-hi.

