Condicions legals i bases de participació del sorteig d’entrades per al Zoom Festival 2022
BASE 1a – ORGANITZADOR
Iguana Comunicacions S.L.U. amb NIF B65006116, amb domicili social i fiscal al c/ Alemanya 33-5B, 1r pis d'Igualada
(Barcelona) (d’ara en endavant IGUANA) organitza un sorteig (en endavant el “sorteig”) sota la seva responsabilitat i
d’acord amb les bases detallades a continuació.
BASE 2a – DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El sorteig s’iniciarà el divendres 11 de novembre i finalitzarà el dimarts 22 de novembre de 2022.
BASE 3a – REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:
Els requisits de participació seran els següents:
•

Poden participar aquelles persones majors de divuit anys, que resideixin a Catalunya i es trobin físicament a
Catalunya durant el desenvolupament del sorteig.

•

Queden excloses de la participació del sorteig aquelles persones vinculades, mitjançant relació laboral o
mercantil amb Iguana Comunicació, S.L.U. o qualsevol de les empreses del grup Gurbtec Iguana Telecom,
S.L., així com els seus familiars de primer grau.

•

Tenir el domicili en qualsevol municipi del llistat que hi consta al formulari de participació del sorteig.

BASE 4a - MECÀNICA DEL SORTEIG
El sorteig tindrà lloc prèviament a la cloenda del Zoom Festival i començarà el dia 11 de novembre de 2022. Els
participants en el sorteig emplenaran el formulari web. Només s'admetrà com a vàlida una participació per persona.
La selecció dels guanyadors es farà el dia 22 de novembre de 2022, mitjançant la selecció aleatòria d'entre els
participants. Els guanyadors hauran de complir amb totes les condicions de la Base 1a del sorteig. En cas de no
complir-les, el resultat del sorteig es declararà invàlid i es repetirà el sorteig. Es podrà participar al sorteig fins al
moment exacte en què es passi a realitzar aquest procés de sorteig, tancant-se la participació en aquest moment i
declarant-se automàticament invàlides les participacions posteriors al sorteig. Els guanyadors es publicaran a través
de les xarxes socials d'Iguana (Twitter, Facebook i Instagram), al bloc de la pàgina web d'Iguana, i se’ls hi comunicarà
de forma individual.
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En el supòsit de no poder contactar amb els guanyadors en un termini màxim de dos (2) dies, es procedirà a contactar
amb el primer suplent que també s’establirà el mateix dia del sorteig. En el cas de no poder-hi contactar en el termini
de dos (2) dies màxim, es contactarà amb el segon suplent. Si no es pot contactar ni amb les persones guanyadores ni
amb cap suplent, els premis quedaran desert.
Els guanyadors recolliran els premis el dia i hora acordats a la botiga d’Iguana ubicada al carrer Santa Caterina, 32
d’Igualada. En el supòsit que els guanyadors no puguin venir a recollir el premi per causes justificades podrà designar
a un representant per fer-ho en nom seu.
BASE 5a – CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
Els guanyadors del sorteig coneixen i permeten que el seu nom complert i fotografia siguin publicades a les xarxes
socials i pàgina web de les entitats organitzadores, així com a la premsa local i comarcal si es considera oportú.
BASE 6a – CONDICIONS DEL SORTEIG I PREMIS
S’escolliran els guanyadors i els dos (2) suplents de manera aleatòria entre tots els participants.
El sorteig tindrà com a premis deu (10) entrades dobles per a la cloenda del Zoom Festival del dissabte 26 de novembre
a les 21.30 hores al Teatre Municipal d’Igualada, a l’Ateneu Igualadí (carrer Sant Pau, 9). Els premis no són acumulables.
La celebració del sorteig, així com la concessió dels premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent.
BASE 7a - CANVI DE PREMI
El premi objecte del present sorteig en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a
demanda del guanyador.
BASE 8a - RESPONSABILITAT
Iguana no es responsabilitza de les possibles pèrdues, detriments, robatoris, retards o qualsevol altre circumstància
imputable a tercers que puguin afectar al present sorteig.
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En cap cas Iguana serà responsable dels serveis que qualsevol altre entitat amb la que aquesta col·labori presti al
guanyador com a conseqüència del premi entregat, a aquests efectes el guanyador assumirà qualsevol responsabilitat
derivada del gaudiment del premi obtingut eximint a Iguana de qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir com a
conseqüència del gaudiment del mateix.
BASE 9a – DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits i les condicions recollides en aquestes
bases, o les dades proporcionades per participar no són vàlides, la seva participació serà considerada nul·la i quedaran
automàticament exclosos del sorteig perdent tot dret sobre els premis atorgats.
BASE 10a – PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS
Segons el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), els hi informem que les
dades de caràcter personal que ens proporcionin els participants seran recollides i incorporades en un o diversos
fitxers, titularitat d'Iguana Comunicacions, S.L.U. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació
en la promoció a la qual el participant s’està registrant. Les seves dades personals seran utilitzades per enviar, via
correu postal o per mitjans electrònics, com són el correu electrònic i/o SMS, informació necessària per a la seva
participació en la referida promoció i també per dur a terme altres tractaments que siguin necessaris per al seu
desenvolupament, com poden ser la publicació del nom i la imatge dels participants i guanyador de la promoció a la
pàgina web o xarxes socials gestionades per Iguana.
Responsable Iguana Comunicacions, S.L.U.
Finalitats

Prospecció comercial
Gestió del contracte de prestació de serveis

Legitimació Consentiment de l'interessat
Execució d'un contracte de serveis de telecomunicacions
Destinataris Empreses del grup d'Iguana Comunicacions, S.L.U.
Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i
sol·licitar-ne la limitació
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Coneix tota la informació sobre la protecció de les teves dades consultant la política de privacitat d’Iguana.
BASE 11a – PRÒRROGA, CANCEL·LACIÓ, CANVIS I ACCEPTACIÓ
L’organitzador del sorteig es reserva el dret a cancel·lar, en qualsevol moment, per causes de força major, o per
aquelles que creguin convenients al seu judici, el present sorteig.
L’organitzador es reserva el dret d’ampliar o modificar aquests bases en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els
drets dels participants de la promoció. El sol fet de participar en el sorteig implica que els participants accepten la
totalitat de les condicions exposades a les presents bases, sense reserva ni cap exclusió.
BASE 12a – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La participació d’aquest sorteig implica l’acceptació de les bases del sorteig. Aquestes bases estan a disposició dels
participants.
La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que
determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la
condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció
aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la
interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.
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