BASES LEGALS CONCURS

"Entrades gratuïtes Mediterranean Guitar Festival"
1. Entitat organitzadora del Concurs
El departament de Turisme de l’Ajuntament de Sitges en endavant “Turisme de
Sitges”, amb domicili a Sínia Morera, 1, 08870, Sitges i CIF P0827000A organitza un
Concurs dirigit als seguidors dels seus comptes de Facebook i Instagram, totalment
gratuït, denominat "Entrades gratuïtes Mediterranean Guitar Festival" (en endavant el
“Concurs”).
2. Acceptació de les Bases del Concurs
La inscripció i participació en el Concurs suposa l'acceptació incondicional i el respecte
del que disposen les presents bases legals, les quals poden ser consultades durant la
vigència del concurs i un cop finalitzat el mateix.
3. Àmbit territorial
El Concurs és obert per a tots els usuaris que decideixen llibrement participar a través
del perfil d’Instagram (https://www.instagram.com/sitgesturisme/) de Turisme de
Sitges en els plaços establerts:
Concert 9 juliol: participació entre el 8 i 9 de juliol (24 hores). Des de la data de
publicació fins les 18h del 9 de juliol
4. Àmbit temporal
El Concurs es realitzarà coincidint amb les dates establertes en el punt anterior:
5. Mecànica del Concurs
5.1. Participació
Únicament podran participar en el Concurs aquelles persones que compleixin amb les
següents condicions:
- Ser major d'edat;
- Disposar dels mitjans necessaris per a connectar-se a Internet, a l'efecte de poder
participar en el Concurs.
5.2. Sistema de participació
El participant haurà de:
- Clicar a "M'agrada" en el post del Concurs
- Deixar un comentari en el post del concurs
- Ser seguidor de la pàgina de Sitges Turisme de la plataforma on participi
- Etiquetar a 1 amic. La forma correcta d'etiquetar és posant @ davant el nom
fins que el mateix aparegui en negreta i quedi clicable.
6. Validesa de la participació
6.1 Les informacions i dades personals proporcionades pel participant hauran de ser
veraços, sota pena d'exclusió del Concurs i de pèrdua de la condició de guanyador.

6.2 Queda rigorosament prohibit modificar o intentar modificar els mecanismes del
Concurs, sobretot per tal de canviar els resultats o d'alterar per un mitjà automatitzat
o deslleial la validesa del Concurs o la designació del guanyador. Si un participant
aconseguís accedir al Concurs o resultés guanyador havent contravingut les presents
bases, -per mitjans fraudulents, com ara ús d'un algoritme, manipulació del lloc web, o
per altres mitjans diferents-, el premi no li serà adjudicat i seguirà sent propietat de
TURISME DE SITGES.
6.3 TURISME DE SITGES es reserva el dret de demanar a qualsevol participant que
justifiqui el compliment de les condicions relacionades en el punt 5.1 i la veracitat de
les dades referides en el punt 5.2 d'aquestes bases. Qualsevol persona que no complís
aquestes condicions o es negués a justificar-les quedarà exclosa del Concurs i no
podrà, en cas de guanyar-lo, ser beneficiària del premi.
6.4 TURISME DE SITGES es reserva el dret de dur a terme auditories a l'efecte de
comprovar el compliment de les presents bases del Concurs, en particular, per
excloure qualsevol participant que les incompleixi. Tanmateix això, TURISME DE SITGES
no tindrà cap obligació d'auditar el funcionament o mecànica del present Concurs o
dels seus participants.
7. Premi
7.1 El premi del Concurs consistirà en 5 entrades dobles (total de 10 entrades) pel
Concert del Divendres 9 de juliol exclusivament, (sense possibilitat de canviar data)
del Mediterranean Guitar Festival. Per tant hi haurà 5 guanyadors.
7.2 El lliurament del premi es durà a terme de conformitat amb els termes següents:
- El premi ofert no podrà donar lloc a disputa de qualsevol tipus per part del
guanyador.
- El guanyador no podrà sol·licitar, en cap cas, el lliurament del premi en el seu valor en
diners, ni la substitució o canvi del premi en si. En cas d'impossibilitat demostrada del
guanyador per gaudir del premi, aquest pot ser transferible a tercers participants del
Concurs.
- Turisme de Sitges es reserva el dret de substituir el premi per un altre d'igual o major
valor, sense que pugui intervenir oposició o reclamació per part del guanyador.
7.3 TURISME DE SITGES declina tota responsabilitat per qualsevol incident o dany de
qualsevol tipus que pogués sorgir a causa del gaudi del premi atorgat i / o el seu ús;
aspecte aquest que el guanyador reconeix i accepta expressament.
8. Designació del guanyador
8.1 El guanyador serà escollit per TURISME DE SITGES per Sorteig, és a dir, de forma
aleatòria entre tots els participants que compleixin amb els requisits de la mecànica
del Concurs.

9. Anunci dels resultats - Lliurament dels premis
9.1 Els guanyadors seran informats per un missatge directe a través d’Instagram tot
just després de la resolució del Sorteig (18 hores del 9 de juliol)
9.2 Els guanyador recolliran les entrades tot just 30 minuts abans del concert a l’ermita
de Sant Sebastià (el concert comença a les 21 hores).
9.3 El guanyador autoritza a TURISME DE SITGES a publicar el seu nom i cognom al lloc
web www.sitgesanytime.com i plataformes socials als efectes de donar a conèixer al
públic en general el resultat del Concurs. El guanyador no podrà reclamar cap
compensació per la publicació de les seves dades identificatives en la referida web.
9.4 El premi és nominatiu, per tant, no podrà atribuir-se a persones diferents del
guanyador del Concurs.
9.5 En cas de desqualificació del guanyador o d'impossibilitat de lliurament del premi,
TURISME DE SITGES procedirà a realitzar un altre Concurs en les mateixes condicions
que el present, al qual li seran d'aplicació aquestes bases legals. En cas de ser
necessària la celebració d'un altre Sorteig, aquest tindrà lloc en el mínim termini de
temps possible. En qualsevol cas, TURISME DE SITGES mantindrà els participants
informats mitjançant la publicació dels corresponents avisos al lloc web
www.sitgesanytime.com
10. Límit de responsabilitat
10.1 TURISME DE SITGES podrà cancel·lar, escurçar, prorrogar, posposar el present
Concurs o modificar les seves condicions per qualsevol motiu, ja sigui per causa de
força major, per esdeveniments aliens a la seva voluntat o per causes justificades,
sense que això generi responsabilitat de cap tipus per TURISME DE SITGES .
10.2 TURISME DE SITGES rebutja qualsevol responsabilitat en el cas que les
plataformes socials no estigui disponible durant la vigència del Concurs. Així mateix,
TURISME DE SITGES declina tota responsabilitat en cas d'incident relacionat amb la
utilització d'un ordinador, accés a Internet, línia telefònica o de qualsevol altre incident
tècnic durant o després de la inscripció en el Concurs.
10.3 TURISME DE SITGES no serà responsable dels errors, omissions, interrupcions,
supressions, defectes, retards de funcionament o de transmissió, avaries de
comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat o modificació de les inscripcions.
La participació en el Concurs implica el coneixement i l'acceptació de les
característiques i dels límits d'Internet, especialment pel que fa al comportament
tècnic, el temps de resposta per consultar, sondejar o transferir informacions, riscos
d'interrupció i, en general , els riscos inherents a qualsevol connexió i transmissió per

Internet, l'absència de protecció de certes dades contra possibles desviacions i els
riscos de contaminació per virus que circulin a la xarxa.
10.4 Qualsevol declaració falsa d'un participant suposa la seva exclusió del Concurs i la
no adjudicació del premi que li hagués pogut correspondre sense que TURISME DE
SITGES es pugui considerar responsable.
10.5 Qualsevol intent d'entorpir el bon desenvolupament del Concurs, ja sigui per
intervenció humana o automatitzada, donarà lloc a la desqualificació immediata del
participant anul·lant la seva inscripció. TURISME DE SITGES podrà anul·lar tot o part del
Concurs si s'haguessin produït fraus de qualsevol tipus i forma, especialment
informàtics, en la participació i / o la designació del guanyador. En cas de frau o de
temptativa de frau de qualsevol tipus, TURISME DE SITGES es reserva el dret de no
assignar el premi. TURISME DE SITGES en cap manera serà responsable davant els
participants pels fraus que s'haguessin pogut cometre per uns altres.
11. Protecció de Dades
11.1 Per participar en el Concurs, els participants han de facilitar certes informacions
personals que els concerneixen. El tractament d'aquestes dades és necessari per
gestionar la seva participació en el Concurs, i per a la designació del guanyador i el
lliurament del premi.
11.2 De conformitat amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes
dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5
de desembre, de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD), es
proporciona a continuació la informació relativa al tractament de les dades personals
dels participants:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES: Les dades personals dels participants
seran recollides i tractades per TURISME DE SITGES, les dades han estat referits a
l'apartat primer de les presents Bases.
FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les dades recollides per TURISME DE SITGES es tractaran
amb la finalitat de:
a) Gestionar la participació en el present Concurs;
b) En cas que el participant resulti guanyador, per contactar amb ell mitjançant correu
electrònic per tal de comunicar-li el resultat del Concurs;
c) En cas que el participant resulti guanyador, per publicar les seves dades (nom,
cognoms, i lloc de residència) en el lloc web www.sitgesanytime.com durant un
període de 5 dies.
d) Amb el consentiment exprés del participant, remetre comunicacions comercials
electròniques, relacionades amb els productes i serveis de TURISME DE SITGES. A cada
comunicació comercial que rebin els participants, proporcionarem la informació

adequada per exercir el seu dret d'objecció (en cas que vulguin objectar l'enviament
de comunicacions comercials). L'acceptació per enviar informació comercial és sempre
revocable, sense efectes retroactius (tal com s'estableix en l'article 22.1 de la Llei
34/2002, de 11 de juliol de 2002, sobre serveis de la societat de la informació i comerç
electrònic). La revocació d'aquest consentiment no afectarà la participació en el
Concurs.
TURISME DE SITGES no utilitzarà les dades personals per a l'elaboració de perfils, ni per
a la presa de decisions automatitzades en base a aquests perfils.
Totes les dades sol·licitades a través del formulari d'inscripció, i assenyalats com a tals,
són obligatoris, ja que són necessaris per a la participació en el Concurs. En cas de no
facilitar, no es podrà participar en el Concurs.
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades es conservaran mentre duri el Concurs. Un
cop finalitzat el Concurs, les dades es conservaran bloquejades impedint el seu
tractament, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el
ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les
autoritats de protecció de dades, per l'exigència de possibles responsabilitats
derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes.
BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT:
- Per a les finalitats descrites en els apartats a) a c), la base legal per al tractament de
dades és l'execució de les bases del Concurs, les quals han estat acceptades pel
participant amb caràcter previ a la seva participació.
- Per a la finalitat descrita en l'apartat d), la base legal per al tractament de les dades
és el consentiment del participant.
DESTINATARIS: No es cediran les dades a tercers, excepte en els casos que hi hagi un
mandat legal que obligui a això. No obstant l'anterior, les dades podran ser facilitades
a terceres empreses que presten serveis a TURISME DE SITGES. Aquests tercers tenen
la condició d'Encarregats del Tractament i només tractaran les dades personals sota les
instruccions de TURISME DE SITGES. Així mateix, cal tenir en compte que les dades del
participant que resulti guanyador es publicaran al lloc web www.sitgesanytime.com,
de manera que resultessin accessibles al públic en general. La publicació de les dades
del guanyador és necessària per a la correcta execució del Concurs i d'aquestes bases
legals.
DRETS DE L'INTERESSAT: Tot participant (el "interessat"), pot exercir els següents drets
en relació amb les seves dades:
- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, per tal de
conèixer què dades seves s'estan tractant per part de TURISME DE SITGES.
- Dret a sol·licitar la seva rectificació en cas que ho consideri necessari.
- Dret a la supressió de les seves dades. En aquest supòsit, li recordem que, si sol·licita
la supressió de les seves dades, no podrà continuar participant en el Concurs
organitzat per TURISME DE SITGES.
- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament i a oposar-se al tractament;

- Dret a la portabilitat de les seves dades; i
Dret a la retirada del consentiment prestat.
El participant pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a:
turisme@sitges.cat, acompanyant, al costat de la seva sol·licitud, una fotocòpia del
document corresponent per a acreditar la seva identitat (NIF, DNI, etc.).
Finalment, informem que l'interessat té dret a acudir davant l'autoritat competent de
protecció de dades per presentar una reclamació, si considera que s'ha vulnerat algun
dels seus drets.
12. Propietat industrial i intel·lectual
Les imatges utilitzades en el lloc web del Concurs, els objectes representats, les
marques i denominacions comercials esmentades, els elements gràfics, informàtics i
les bases de dades que conformen o es contenen en el lloc web del Concurs són
propietat exclusiva dels seus titulars respectius i no podran extreure, reproduir-se ni
utilitzar-se sense l'autorització escrita d'aquests últims sota pena d'accions civils i / o
penals.
13. Controvèrsies i litigis
La legislació aplicable a les presents bases és l'espanyola. TURISME DE SITGES intentarà
solucionar de forma amistosa qualsevol controvèrsia derivada d'aquest Concurs. En cas
de no arribar a un acord, les parts, amb renúncia expressa al fur que els pogués
correspondre, se sotmeten, per a quantes qüestions se suscitin en la interpretació o
execució de les presents bases, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Vilanova i la Geltrú.

