Bases legals del concurs Instagram
1- Entitat organitzadora
La FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT, domiciliada a la Plaça Nova 5, planta 7, edifici COAC 08002
Barcelona, amb NIF G63719025, organitza un concurs anomenat "La gran panera .cat".

2- Denvinculació respecte a Instagram
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni tampoc està
associal amb ella. L'usuari es desvincula totalment d'Instagram i és conscient que està
proporcionant la seva informació a FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT pel seu tractament, a més
dels possibles tractaments que Instagram pugui efectuar com a responsable. La informació que
proporcioni s'utilitzarà per a gestionar la participació del concursant, comunicar-li el premi i
proporcionar-li informació comercial que pugui ser del seu interès.

3- Objecte i mecànica del concurs
El concurs consisteix a fer un "M'agrada" a la publicació i etiquetar almenys una persona.
L'objectiu d'aquest concurs es augmentar els seguidors del perfil d'Instagram de @PuntCat. En
qualsevol cas, la participació en el concurs serà sempre gratuïta.

4- Selecció del o la guanyadora, suplents, comunicació i entrega
La persona guanyadora serà escollida a través d'un sorteig aleatori realitzat amb la plataforma
EasyPromos d'entre totes les persones que hagin fet un "M'agrada" i hagin comentat la
publicació etiquetant a algú altre. Un cop acabat el concurs, es comunicarà a través d'una
publicació al perfil de @PuntCat el nom de la persona guanyadora de la "La gran panera .cat" i
li demanarem que ens enviï un correu electrònic a comunicacio@fundacio.cat amb les seves
dades (nom i cognoms, DNI i adreça postal) per tal de poder enviar-li el premi.
Si la persona guanyadora no contesta el correu electrònic en un màxim de 7 dies, s'entendrà
que renuncia al premi i escollirem un altre guanyador.

5- Premis
El premi consisteix en una panera elaborada amb els productes que ens han proporcionat les
empreses col·laboradores d'aquest sorteig.

6- Durada
Les dates en què es pot participar en el concurs és del 8 de desembre fins al 19 de desembre
de 2021 a les 23:59 h. El guanyador s'anunciarà el 20 de desembre de 2021.

7- Requisits per a participar
Podran participar en el concurs totes les persones físiques majors de 18 anys que tinguin perfil
d'usuari real a Instagram. Els perfils fraudulents o que no facin referència a una persona real,
seran descartats.

8- Reserves i limitacions
S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el
suposat ús de les aplicacions independents al Webiste; la realització d'un abús de consultes al
servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o
malintencionats. La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs
suposarà la desqualificació automàtica del concurs, així com la pèrdua del premi, si s'hagués
publicat. L'empresa FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT es reserva el dret a emprendre accions
judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d'acte susceptible a ser
considerat manipulació o falsificació del concurs. L'empresa FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT
exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a
la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els
quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut
atribuir als mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l'accés a
les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet. L'empresa
FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT es reserva el dret a efectuar canvis que portin a una bona
resolució del concurs si per causes de força major no es poden dur a terme les bases escrites
en aquest document.
L'empresa FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del
concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. Així mateix, l'empresa
organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorre a algún dels casos
assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que poguessin
ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9- Protecció de dades
Totes les dades de caràcter personal seran tractades per l'empresa responsable del tractament
FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT, amb la finalitat de gestionar adequadament el concurs i poder
enviar informació comercial que pugui ser del seu interès. FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT
garanteix tractar de manera diligent les dades de caràcter personal als que tingui accés per
motiu del concurs de conformitat amb la normativa europea de protecció de dades de caràcter
personal UE 679/2016, Reglament General de Protecció de Dades. Els interessats podran
exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com els reconeguts en la
normativa en el correu electrònic o en l'adreça Plaça Nova 5, planta 7, edifici COAC 08002
Barcelona. De la mateixa manera informarem que té dret a retirar el consentiment per
qualsevol de les finalitats atorgades, sense que això afecti la licitud dels tractaments previs a la
seva retirada. Si alguna persona considera que les seves dades no són tractades correctament,
poden dirigir les seves reclamacions al correu electrònic de l'autoritat de protecció de dades
que correspongui, sent l’AEPD la indicada en el territori nacional, www.agpd.es.

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i es pendran
mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades
personals.

10- Acceptació de les bases i llei aplicable
La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, pel que la
manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà
l'exclusió del participant i a conseqüència d'això, FUNDACIÓ PRIVADA PUNT CAT quedarà
alliberada del compliment de l'obligació amb aquest participant.
Les accions promocionals que es regeixen per la llei espanyola. Els participants en la promoció,
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid per a
qualsevol controvèrsia que pugui sorgir.

