
 

 

 

Bases Concurs – SORTEIG DEL DIA DE LA MARE 

 

L’Entitat FEDERACIÓ DE COMERÇ COR D’HORTA (Des d'ara Cor d’Horta) amb domicili social a la Plaça d’Eivissa, 

6, local 5 de les Galeries d’Horta de Barcelona, i amb el CIF núm. G62734736 organitza la present campanya 

(des d'ara, el sorteig), que es regirà per les següents bases legals:  

 

PRIMERA. –Objecte 

L’objecte d’aquest sorteig és incentivar als seguidors de les nostres xarxes socials de Facebook, Instagram i 

Twitter a subscriure’s a la nostra newsletter. 

SEGONA. -Durada i període de vigència 

El termini durant el qual podrà participar en el sorteig començarà el 30 d’abril de 2019 a les 21:00 (hora 

catalana) i finalitzarà el 05 de maig de 2019 a les 21h (hora catalana), ambdós inclosos. 

TERCERA. –Participants 

La promoció està destinada a qualsevol persona física, major de 18 anys en la data de l'inici de la promoció, i 

que siguin residents al territori espanyol, que a més siguin seguidors com a mínim d’un dels perfil de Cor 

d’Horta a xarxes socials com a Instagram (@corhorta), a Facebook (https://www.facebook.com/CorHorta/) i a 

Twitter (@CorHorta) i que s’hagin subscrit a la nostra newsletter  en la durada i període de vigència del sorteig. 

La participació en el sorteig suposarà l'acceptació tàcita i la plena conformitat d'aquestes bases legals, així com 

l'acceptació del criteri de Cor d’Horta en la resolució de qualsevol conflicte que pogués generar la interpretació 

de les mateixes. Queda específicament exclosa la possibilitat de que els treballadors, associats i familiars 

directes del Cor d’Horta participin en el present sorteig. 

QUARTA. -Àmbit geogràfic 

L’àmbit geogràfic del present sorteig és el territori espanyol. 

CINQUENA. -Mecànica de la participació 

Per a participar en el sorteig i optar al premi descrit en la clàusula sisena, els participants del present sorteig 

hauran de:  

1. Subscriure’s a la newsletter del Cor d’Horta a: wwwcorhorta.com. 

 

2. Una vegada us hagueu subscrit a la newsletter  es comprovarà que es segueixin les xarxes socials: 

Instagram (@corhorta), a Facebook (https://www.facebook.com/CorHorta/) i a Twitter (@CorHorta). Tots 

els participants que compleixin amb les condicions de participació i amb els requisits per ser participant 

establertes en aquestes bases, i que a més compleixin amb les instruccions per a la participació establerta 

en aquest punt, podran entrar en el sorteig de característiques descrites en el punt sisè. 

 

3. El funcionament del sorteig serà el següent: es realitzarà un sorteig aleatori certificat realitzat per la 

plataforma Randorium, la qual sortejarà 10 guanyadors . 

 

4. El sorteig es realitzarà el dia 06 de maig de 2019 a les 12:30h, una vegada realitzat es comunicaran els 
guanyadors. El premi s’haurà de recollir a la oficina del Cor d’Horta (Plaça d’Eivissa, 6, local 5 a les Galeries 
d’Horta) durant la setmana del 07 al 10 de maig de 2019 de 9:30h a 18:00h, presentant en paper o de 
forma digital el correu electrònic rebut de confirmació de guanyador. 

https://www.facebook.com/CorHorta/
https://www.facebook.com/CorHorta/


 

SISENA. -Característiques dels premis 
 
Entre tots els subscrits participants es sortejaran 10 (deu) vals de compra de 10 € (deu euros) cada un amb 
caducitat d'un mes des del dia 07 de maig de 2019 per a gastar als establiments associats al Cor d’Horta. Tots 
els subscrits a la newsletter i per tant participants declaren conèixer aquestes bases i que en el cas de que el 
guanyador no reculli el premi, ni presenti en paper o de forma digital el correu electrònic rebut de confirmació 
de guanyador, el guanyador no acceptés el premi, no complís amb els requisits i / o amb les condicions de 
participació establertes en aquestes bases legals, o no se li pogués localitzar, el premi quedarà desert. 
 

SETENA. -Condicions de lliurament del premi 
 
Una vegada finalitzat el concurs, el Cor d’Horta es posarà en contacte amb els guanyadors al mateix mail que  
consti a la base de dades de la subscripció a la Newsletter de Cor d’Horta. 
 
La comunicació als guanyadors es realitzarà el dia 06 de maig de 2019 a partir de la realització del sorteig a les 
12:30h. 
 
El premi s’haurà de recollir a la oficina del Cor d’Horta (Plaça d’Eivissa, 6, local 5 a les Galeries d’Horta la 
setmana del 07 al 10 de maig de 2019 de 9:30h a 18:00h, presentant en paper o de forma digital el correu 
electrònic rebut de confirmació de guanyador. 
 

VUITENA. -Causes de desqualificació d'un participant del sorteig 
 
El concurs té com a finalitat l’augment de subscriptors a la newsletter del Cor d’Horta sota un respecte al 
principi general de la bona fe.  
 
Per aquest motiu, el Cor d’Horta es reserva el dret d'excloure del concurs a qualsevol participant que 
transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, empri mitjans desproporcionats, 
fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus extrems, i igualment informa que 
no es farà responsable de totes les accions o comentaris immorals, irrespectuosos o transgressors de la 
legalitat o la bona fe realitzin tercers en el marc d'aquest sorteig. Igualment, no està permès qualsevol 
intent d'aposta, o altres mètodes similars, ni tampoc les subscripcions automàtiques, programades, robòtiques 
o similars.  
 
Las següents accions, entre d'altres (ja que les següents tenen un caràcter d'exemple, no conformant un 
numerus clausus), faran que s’exclogui als participants: 
 
 1. Quan el participant faciliti dades inexactes, errònies, no coincidents o falses. La constatació que un 
participant ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, donarà lloc a l'exclusió immediata de la 
seva participació en el sorteig, amb immediata inhabilitació per a rebre qualsevol premi, i sense que hi hagi 
l'obligació que Cor d’Horta ho comuniqui al participant. 
 
2. Quan hi hagi qualsevol anomalia atribuïble a un participant que impedeixi, alteri, o pertorbi el normal 
desenvolupament del sorteig, que afecti o perjudiqui a qualsevol altre participant, que pugui falsejar les dades 
de participació, comprometi la seguretat o la fiabilitat dels sistemes utilitzats per al seu desenvolupament, o 
que contravingui, d'alguna altra manera les presents bases, donarà dret a Cor d’Horta a excloure unilateral i 
immediatament a aquest participant i a donar compte dels fets a les autoritats competents.  
 
En el cas que qualsevol de les anteriors irregularitats, o qualsevol altres, es detectin amb posterioritat al 
lliurament efectiu del premi, Cor d’Horta es reserva el dret d'exercitar les accions legals pertinents contra el 
seu autor o responsable. A l'efecte d'aquest apartat, la identitat dels participants i guanyadors s'acreditarà 
exclusivament per mitjà de presentació en paper o de forma digital el correu electrònic rebut de confirmació 
de guanyador. 
 

 
 



NOVENA. –Legislació 
 
El sorteig es regeix per la legislació vigent a Espanya davant els jutjats i tribunals de Barcelona. 
En el cas que qualsevol clàusula d'aquestes bases legals sigui declarada nul·la o invàlida, seguiran en vigor les 
restants clàusules no afectades per la mateixa. 
 

DESENA . –Responsabilitat 
 
Cor d’Horta es responsabilitza de les eventuals circumstancies imputables a tercers o a Internet que puguin 
afectar la participació en la Promoció. 
Així mateix, Cor d’Horta exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les 
mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part 
dels participants, i, en particular, encara no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que 
puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de 
comunicació realitzada. 
 

ONZENA.-Tractament de dades de caràcter personal 

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la informació detallada de 
Protecció de Dades que s’exposa a continuació: 

Responsable: Cor d’Horta 
Raó Social: Federació de Comerç del Cor d’Horta 
C.I.F.: G62734736 
Adreça: Galeries d’Horta. Pl. d’Eivissa, 6. Local 5. – Barcelona 
Telèfon: 934 290 731 
Correu Electrònic: info@corhorta.com 

Finalitat: 
L’informem que les dades de caràcter personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la  
responsabilitat de Cor d’Horta, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i 
facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran 
mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se 
sol·liciti la seva supressió per l’interessat. 

Així mateix, la Pàgina Web de Cor d’Horta publica informació actualitzada de les seves activitats. En aquesta 

Pàgina Web es poden trobar imatges de persones en què apareguin individualment o en grup relacionades a 

activitats organitzades per Cor d’Horta com és el cas d’aquest sorteig. 

Legitimació: 
Les Dades de Caràcter Personal obtingudes a la Pàgina Web www.corhorta.com, així com l’oferta de productes 
i serveis oferts, està basada en el consentiment que es sol·licita a l’interessat. 

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no 
afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. 

Destinataris: 
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 

Drets: 
Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si en Cor d’Horta s’estan tractant dades 
personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la 
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades 
ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. 



En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en 
aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se 
al tractament de les seves dades.  Cor d’Horta deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims 
imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens 
hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que se’ls proporcionem a un tercer sense objecció per part del Cor 
d’Horta (dret a la portabilitat de dades). 

En determinades circumstàncies, l’informem que té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el 
tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti 
significativament de manera similar. 

Junta directiva 
 

 

 


