BASES LEGALS SOBRE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN
EL SORTEIG D’ENTRADES DE POT TEATRE PER A LES
REPRESENTACIONS DELS DIES 5 I 17 DE MAIG.
1. Entitat organitzadora i finalitat del sorteig:
L’activitat promocional serà organitzada per FEMAREC, s.c.c.l., amb NIF F-59197996, i domicili
ubicat al Carrer Sardenya 68-72, baixos, 08005 de Barcelona, amb la finalitat de promoure la cultura
teatral i afavorir la plena integració social, cultural i laboral dels col·lectius en risc d’exclusió.
2. Objecte:
Es preveu la celebració de quatre (4) sorteigs, consistents d’una banda, en el sorteig de dues (2)
entrades per l’estrena de l’obra “Tot esperant Godot” que es representarà el proper dia 17 de maig
al Teatre Tarantana, i d’altra, dues (2) entrades per l’estrena de l’obra “Els músics de Bremen in
Concert” que es representarà el proper dia 5 de maig al Teatre Condal, tant per Facebook com per
Instagram, respectivament.
3. Requisits de participació:
Poden participar en cadascun dels sorteig prevists, totes aquelles persones que compleixin els
següents requisits:
-

Ser fan de la pàgina web de FEMAREC, s.c.c.l., a Facebook i/o seguidors de POT TEATRE a
Instagram (només del compte en el que participin o de tots dos si es participa en ambdues
xarxes).

-

Donar like al post del sorteig.

-

Comentar el post de “Tot esperant Godot” o “Els músics de Bremen in Concert”, segons el sorteig
que es participi.

-

Etiquetar a dues persones en el comentari anterior així com utilitzar el hashtag PotTeatre.

4. Limitacions per als participants:
Cada persona podrà participar en 3 ocasions com a màxim, del total dels 4 sortejos que es
realitzaran en ambdues xarxes socials, Facebook i Instagram.
5. Procediment del sorteig:
-

Els guanyadors s’escolliran mitjançant la plataforma Sortea2.

-

Per cada sorteig, a part del/de la guanyador/a, s’escolliran 4 suplents. En cas de que el/la
guanyador/a no pogués o no volgués acceptar el premi, es procedirà a contactar amb els/les
suplents d’acord amb l’ordre de selecció.

6. Període de participació:
El període de participació de cadascun dels sorteigs s’inicia el dilluns 18 de març de 2019 durant el
dia i finalitzarà el dimarts 26 de març de 2019 a les 00h, essent que s’anunciaran els guanyadors
durant el dia 27 de març, Dia Mundial del Teatre.
7. Responsabilitat de l’empresa:
-

FEMAREC, s.c.c.l., es reserva el dret d’acotar, prorrogar, modificar o cancel·lar qualsevol dels
sorteigs previstos en les presents bases legals si es considera convenient, en cas de supòsits
especials que impedeixin la realització dels mateixos, o en cas de circumstàncies excepcionals
que impedeixin la seva realització.

-

FEMAREC, s.c.c.l., es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període de les promocions, així com
la facultat d’interpretar les Bases Legals.

8. Acceptació de les Bases Legals:
Al participar als sorteigs objecte de les presents Bases Legals, s’accepten de forma expressa les
mateixes, així com les normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política
de privacitat i protecció de dades, així com el criteri de FEMAREC, s.c.c.l., en relació a la resolució
de qualsevol qüestió derivada del sorteig.
9. Tractament de Dades Personals i Política de Privacitat:
De conformitat amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades personals, Reglament
(UE) 2016/679, l’informem que les dades personals (incloent l’adreça de correu electrònic) seran
tractades sota la responsabilitat de FEMAREC, s.c.c.l., amb la finalitat de gestionar el sorteig objecte
de les presents bases legals, per comunicar-li el premi en cas de que resulti guanyador/a, i difusió
de les activitats de FEMAREC, s.c.c.l.
La base legal del tractament és l’execució de les presents bases i el compliment de les obligacions
legals de FEMAREC, s.c.c.l., Les dades es conservaran mentre sigui necessari per l’execució sorteig
i pel compliment d’obligacions legals.
Destinataris de les dades personals: informem de la publicació de la identitat de la persona
guanyadora en mitjans de FEMAREC, s.c.c.l. (pàgina web http://femarec.cat/, xarxes socials, i altres
publicacions electròniques o escrites de l’entitat). Informem que la publicació d’aquesta informació
a Internet comporta que sigui accessible des de qualsevol país, aspecte que el/la participant accepta
com a part d’aquestes bases.
Pot contactar amb el/la responsable, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
portabilitat de dades, limitació i oposició a FEMAREC, s.c.c.l., C/ SARDENYA, 68-72, 08029,
BARCELONA.
Tenen dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.
10.Legislació Aplicable i Fur:
Les presents Bases Legals es regiran de conformitat amb la legislació vigent durant el període de
realització dels sorteigs essent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona els
competents per resoldre qualsevol discrepància.

