Condicions legals i bases de participació
en el sorteig Sant Jordi 2021
BASE 1a - ORGANITZADORS
Iguana Comunicacions S.L. amb NIF B65006116, amb domicili social i fiscal al C/
Alemanya 33-5B, 1r pis d'Igualada (Barcelona) (d’ara en endavant IGUANA) i
Fundació Privada Àuria, amb CIF G60136637 i amb domicili social i fiscal a
l’avinguda Andorra, 28 d’Igualada (Barcelona) (d’ara en endavant ÀURIA)
organitzen 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 dimarts 13 d’abril a les 9:00h i finalitzarà el dia 23 d’abril a
les 15:00h.
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.
Els participants han de ser titulars d’un compte a la xarxa social
Instagram.
Queden excloses del sorteig aquelles persones vinculades, mitjançant
relació laboral o mercantil amb Iguana Comunicacions, SL.
Les persones participants han de comentar la publicació d’ÀURIA o
IGUANA a la xarxa social d’Instagram etiquetant a dos (2) perfils durant el
període de participació.
Les persones participants han de seguir el perfil d’IGUANA
(@iguanacomunicacions) i ÀURIA (@auria_grup) per ser vàlida la
participació.
Els participants poden participar tantes vegades com comentaris realitzin
a la publicació sempre que compleixin els requisits esmentats
anteriorment i no etiquetin el perfil d’Instagram més d’una (1) vegada.

BASE 4a – MECÀNICA DEL SORTEIG
El nom del perfil guanyador s’indicarà el mateix dia vint-i-tres (23) d’abril, a
través d’una publicació als perfils organitzadors (@iguanacomunicacions i
@auria_grup). Els organitzadors es posaran en contacte amb la persona
guanyadora en un termini màxim de set (7) dies hàbils des de la data del sorteig
a fi i efecte d’acordar dia i hora de lliurament del premi obtenir les dades
personals necessàries per fer entrega dels premis (nom complert, número de
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telèfon de contacte, correu electrònic i adreça). En lliurar les dades personals, el
guanyador accepta expressament les condicions de la promoció descrita així
com rebre informació dels serveis que presten els organitzadors.
En el supòsit de no poder contactar amb el guanyador en un termini màxim de
set (7) 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 set (7) dies màxim, es contactarà amb el segon suplent. Si no es pot
contactar ni amb la persona guanyadora ni amb cap suplent, el premi quedarà
desert.
El guanyador recollirà el premi el dia i hora acordat a la botiga d’Iguana ubicada
al carrer Santa Caterina, 32 d’Igualada. En el supòsit que el guanyador no pugui
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
El guanyador del sorteig coneix i permet que el seu nom complert i fotografia
sigui publicada 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’escollirà el guanyador i els dos (2) suplents mitjançant la plataforma
AppSorteos de forma aleatòria. Una plataforma que garanteix la transparència
del resultat del sorteig i emet un certificat de validació. El resultat és inalterable
pels organitzadors del sorteig i qualsevol participant pot sol·licitar aquest
certificat al mateixos organitzadors.
Es sortejarà un únic premi consistent en un centre de fusta elaborat amb fustes
de bobines de fibra òptica d’Iguana elaborat per Àuria amb roses seques
gentilesa de Silvia Mir (@silviamirbonastre) i el llibre Boulder d’Eva Baltasar
gentilesa d’Òmnium Cultural (@omniumanoia). El premi no es podrà bescanviar
per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni poden ser objecte de canvi
o alteració.
La celebració del sorteig, així com la concessió dels premis queden subjectes a la
normativa fiscal vigent.
BASE 7a – 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.
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BASE 8a – PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I/O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions amb contingut que pugui considerar-se
inadequats, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o puguin vulnerar drets
de tercers. Tampoc es permeten comentaris contra un particular que vulnerin el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Els
organitzadors no es responsabilitzaran dels danys ocasionats pels comentaris
que facin els participants al sorteig, i que en qualsevol moment puguin ferir la
sensibilitat d’altres participants. La participació en aquesta promoció, així com la
publicació dels comentaris que es realitzin per part dels participants en les
publicacions no podran vulnerar en cap cas les regles comunitàries d’Instagram
ni les condicions d’ús de la xarxa social.
BASE 9a – 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 responsables de
les dades personals dels participants seran els organitzadors.
Responsable Iguana Comunicacions, S.L.
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.
Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la
portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Coneix tota la informació sobre la protecció de les teves dades consultant la
política de privacitat d’Iguana.
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Responsable Fundació Privada Àuria
Finalitats

Prestació de serveis i suports a les persones amb discapacitat
intel·lectual, persones amb problemàtica derivada de salut mental
i persones en situació de vulnerabilitat i les seves famílies.

Legitimació Consentiment de l'interessat/da o tutors legals.
Destinataris Ús exclusiu Fundació Privada Àuria.
Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la
portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

BASE 10a – PRÒRROGA, CANCEL·LACIÓ, CANVIS I ACCEPTACIÓ
Els organitzadors del sorteig es reserven el dret a cancel·lar, en qualsevol
moment, per causes de força major, o per aquelles que creguin convenients al
seu judici, el present sortegi. En cas que sigui necessari, el sorteig es podrà
aplaçar els mesos que sigui necessari a criteri dels organitzadors.
Els organitzadors es reserven 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. La participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa, a més,
l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram on es duu a terme el
mateix.
BASE 11a – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per tot allò que no estigui contemplat en les bases vigents del concurs, la
promoció estarà sotmesa a la normativa espanyola que estigui en vigor en
aquest moment.
Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació
relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a IGUANA COMUNIACIONS,
SL, carrer Alemanya, 33-5B, 1r pis. 08700 Igualada (Barcelona). En el supòsit de
controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un
acord amistós, tot litigi estarà subjectes als Jutjats i Tribunals d’Igualada.
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