Bases Concurs Facebook DiR
Teatre Apolo “Gisela y el Libro Mágico”
1. Descripció de l’acció promocional:
L’entitat mercantil Gestora Clubs DiR, S.L. (en endavant GCD i/o la organització, indistintament),
amb domicili al c/ Indústria, núm. 90-92, entresol, 08025 de Barcelona i CIF número B62.849.146, ha organitzat una acció promocional a través de la xarxa social Facebook. La
promoció consisteix en un concurs que convida als participants a realitzar un comentari sobre el
post publicat al perfil de Facebook de @ClubsDiR el dia 25 de desembre de 2018. Aquest post
tractarà específicament sobre el sorteig de 20 entrades dobles gratuïtes per la obra “Gisela y el
Libro Mágico” representada el dia 2 de gener de 2019 a les 17h al Teatre Apolo. Els participants
hauran de comentar el post etiquetant una persona a qui recomanarien la obra junt amb una
emoticona que representi per a ells la obra “Gisela y el Libro Mágico”. La participació serà vàlida
durant fins les 00:00h del dia 26 de desembre de 2018 i serà condició imprescindible per
esdevenir guanyador complir totes les condicions indicades en les presents Bases. Cada
guanyador obtindrà com a premi una (1) entrada doble gratuïta per la obra “Gisela y el Libro
Mágico” representada el dia 2 de gener a les 17h al Teatre Apolo.
2. Requisits de participació:
2.1. Participants: podran participar en el concurs totes les persones majors d’edat (18 anys),
residents a Catalunya, que siguin clients de Clubs DiR i compleixin amb allò establert en les
presents Bases.
2.2. Període promocional: el període de participació s’iniciarà a dia 25 de desembre de 2018 i
finalitzarà a les 00:00h del dia 26 de desembre de 2018
2.3. Gratuïtat: la participació en aquest concurs és gratuïta i implica l’acceptació de les presents
Bases.
2.4. Exclusió: no podran participar a la present promoció les persones que no siguin abonades de
Clubs DiR, els menors d’edat, ni aquells clients DiR que no estiguin al corrent de pagament dels
seus rebuts. També queden exclosos de participació els empleats tant de Gestora Clubs DiR, SL
com de qualsevol altre de les societats que formen part del grup mercantil DiR.
3. Mecànica del concurs:
Les persones que desitgin participar en la present promoció hauran de:
- Seguir el perfil oficial @clubsdir a Facebook.
- Publicar a Facebook un comentari responent al post “SORTEJEM 20 entrada dobles per
“Gisela y el Libro Mágico””.
- La resposta haurà d’incloure la menció a una persona.
- La resposta haurà d’incloure una emoticona que representi la obra “Gisela y el Libro Mágico”
- Entre tots els participants es triaran aleatòriament 20 usuaris que hagin publicat els seu
comentari seguint la mecànica descrita i esdevindran guanyadors de la promoció.
Es considerarà “participant” d’aquest concurs la persona sigui clienta DiR, estigui seguint el perfil
oficial de Clubs DiR (@clubsdir) a Facebook i hagi publicat el comentari al post de Facebook
descrit anteriorment tot mencionant la persona que tria com a acompanyant.

No així les altres possibles persones que no incloguin el comentari descrit o bé no segueixin el
perfil de Clubs DiR a Facebook o bé realitzin el seu comentari a un altre post de @ClubsDiR que
no sigui el propi de la promoció, no tindran dret a reclamar quelcom a la organització per
qualsevol concepte relacionat amb aquesta promoció.
La organització es reserva la facultat de modificar les dates i/o requisits del concurs, per raons
organitzatives, de correcte funcionament del concurs o qualsevol altre raó que la organització
consideri necessària. En tot cas, GCD informarà oportunament als participants amb antelació
suficient.
La organització es reserva el dret d’eliminar de la participació al participant que no compleixi amb
els requisits de especificitats a les presents bases. Així mateix, s’eliminarà de la participació a
aquells que actuïn fraudulentament, amb accions o omissions abusives i/o malintencionades o
que comportin una desigualtat d’oportunitats entre els participants.
La organització no assumirà cap responsabilitat pel mal funcionament de la xarxa, informàtics o
de cap classe que puguin impedir o retardar l’enviament de la participació. Les participacions
incompletes o que no compleixin amb les presents Bases no podran participar.
5. Guanyador i Premi:
GUANYADOR:
Entre tots els participants es triarà aleatòriament, mitjançant l’eina de sorteig aleatori
EasyPromos, 20 persones que esdevindran guanyadores de la promoció, sempre que hagin
publicat el seu comentari seguint de forma correcta la mecànica del concurs.
Es contactarà amb els guanyadors/es a través de la mateixa xarxa social de Facebook, un cop la
organització confirmi que el Participant compleix els requisits indicats en les presents Bases. El
guanyador tindrà 24 hores per respondre i confirmar que accepta el premi. Si no respon en aquest
termini, el premi es traslladarà al primer suplent, designat segons el criteri prèviament descrit, i
així consecutivament. Un cop acceptat el premi, s’informarà al guanyador de la mecànica per
obtenir la seva entrada doble gratuïta.
PREMI:
El premi consisteix en UNA (1) entrada doble gratuïta per la obra “Gisela y el Libro Mágico”
representada el dia 2 de gener a les 17h al Teatre Apolo. S’entregaran un total de 20 entrades
dobles entre els participants. No s’admetrà més d’una entrada per participant guanyador.
En cas que el lliurament del premi descrit anteriorment esdevingués impossible, total o
parcialment, la organització es reserva el dret a substituir el/s premi/s citat/s per un altre/s de la
mateixa classe i de característiques i valors similars o superiors.
6.Tractament de les dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament europeu de protecció de dades personals (en endavant, RGPD)
l’informem de:
. Qui és el responsable del tractament de les dades del participant?: és Gestora Clubs DiR, SL,
amb NIF B-62.849.146, c/ Indústria, 90-92, entl. 6a · 08025 Barcelona · info@dir.cat.
. Qui és el delegat de protecció de dades?: és la persona encarregada de protegir el dret fonamental
a la protecció de dades personals a DiR. Contacte: dadespersonals@dir.cat.
. Amb quina finalitat i per quina raó les tractem?:
1. Gestionar la seva participació a la promoció (inclou gestionar el registre, entrega del
premi si esdevé guanyador, resoldre incidències i comunicar la seva condició de
guanyador a diferents mitjans de comunicació). Aquest tractament es basa en
permetre la seva participació en un concurs en el que ha sol·licitat ser partícip
(execució d’un contracte) així com en l’interès legítim a comunicar la seva identitat
als mitjans de comunicació per donar a conèixer els premiats.
2. Compliment d'obligacions legals i normatives internes: pot existir normativa que
obligui a la retenció de dades personals per al compliment de determinades
obligacions legals o per a l'atenció de responsabilitats.

. Durant quant de temps conservem les dades personals?: Únicament conservem les vostres dades
personals durant el temps necessari d’acord amb la finalitat del tractament tenint en compte cada
cas, d’acord amb les previsions següents:
1. Quan hagin estat facilitades amb motiu de la seva participació al concurs, durant el
període necessari per a la seva execució i per al compliment de les obligacions legals
que se’n derivin.
2. Quan hagin estat facilitades per a finalitats que requereixin el vostre consentiment,
mentre aquest no sigui retirat.
3. Quan hagin estat tractades per finalitats basades en el nostre interès legítim, mentre
no s’oposi a aquest tractament.
. A quins destinataris comuniquem les vostres dades?: No cedim les vostres dades a tercers, llevat
que sigui necessària la intervenció d’un tercer per fer efectiu el premi (entrega o gaudi) o estiguem
obligats a fer-ho per llei. En el cas de la present promoció, es comunicaran al concessionari de
motos corresponent, per fer efectiva la entrega del premi.
Si la participació al concurs es realitza a través de xarxes socials és possible que tinguem accés a
les dades vinculades al seu perfil públic a la corresponent xarxa social.
. Quins son els vostres drets quan ens faciliteu les dades?:
Dret

Contingut

Accés

Teniu dret a consultar les vostres dades personals.

Rectificació

Teniu dret a modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Teniu dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan ja no siguin
necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

Oposició

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades quan tingui com a
finalitat el màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

Limitació del Sempre que es compleixi alguna de les condicions establertes per la llei, teniu
tractament dret que les vostres dades únicament siguin tractades (llevat de la seva
conservació) amb el vostre consentiment o per a la formulació, l’exercici o la
defensa de reclamacions, o en relació amb la protecció dels drets d’una altra
persona o per raons d’interès públic.
Portabilitat

Sempre que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i que estigui
fonamentat en el vostre consentiment o en un contracte, teniu dret a rebre les
vostres dades en un format estructurat, d’utilització comuna i lectura mecànica, i
a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

. Com podeu exercitar els vostres drets? mitjançant la presentació o l’enviament d’una sol·licitud
a GCD a l’adreça a dalt indicada o a través de correu electrònic a dadespersonals@dir.cat
. Quines vies de reclamació hi ha? En cas de disconformitat amb el tractament de les vostres dades
personals, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades (Agència
espanyola de protecció de dades: aepd.es).
7. Publicació de les Bases:
Les presents Bases estaran a disposició dels Participants durant tot el període promocional al
següent lloc web: https://www.dir.cat/ca/avis-legal .

Barcelona, a 25 de desembre de 2018

