
BASES LEGALS DEL CONCURS “EL LLIBRE BLANC DEL POLÒNIA. SORTEIG ANOIADIARI A 
INSTAGRAM”

CLÀUSULA 1 - ENTITAT ORGANITZADORA

CINQUANTA-SET S.L., empresa editora de l’ANOIADIARI, amb domicili social al C/Rec 15 
d’Igualada, amb CIF B66293499, organitza del 5 AL 12 DE JULIOL, ambdós inclosos, el concurs 
SORTEIG D’EXEMPLARS D’EL LLIBRE BLANC DEL POLÒNIA.

CLÀUSULA 2 - PRINCIPIS I MODALITATS DEL CONCURS

La participació en el Concurs implica la plena acceptació dels termes i condicions previstos en 
aquestes bases legals (les “Bases Legals”). L’incompliment de qualsevol de les clàusules de les 
Bases Legals, implicarà la impossibilitat de participar en el Concurs i, si s’escau, de rebre el premi 
obtingut.

El Concurs és accessible les 24 hores del dia a través d’Instagram. Les Bases Legals es poden 
consultar a la web d’ANOIADIARI durant tota la vigència del Concurs. L’Entitat Organitzadora es 
reserva la possibilitat de modificar, en tot moment, les Bases Legals i d’adoptar totes les decisions 
que pugui considerar útils per a l’aplicació i la interpretació de les Bases Legals.

Condicions de participació

La participació en el Concurs està oberta a tota persona física:

- Major de 16 anys d’edat.
- Que segueixi el perfil d’ANOIADIARI a Instagram (@anoiadiari) i que faci un comentari a la 
publicació d’anunci del Concurs, esmentant dues persones que tinguin un perfil d’Instagram actiu i 
personal (no de cap servei professional o empresa).

No podrà participar-hi el personal de l’Entitat Organitzadora ni cap persona que hagi participat 
directament o indirectament en la concepció, execució i/o gestió del Concurs, així com els seus 
familiars en línia directa (ascendent, descendent i col·lateral).

No seran tinguts en compte els participants que no facilitin totes les dades requerides o que actuïn 
amb dades personals incorrectes, falses i/o incompletes, així com tots aquells que no compleixin 
amb les condicions exposades en aquest Reglament.

Mecànica del Concurs

Qualsevol usuari d’Instagram pot participar al Concurs si segueix el perfil @anoiadiari a Instagram 
i fa un comentari a la publicació d’anunci del Concurs, esmentant dues persones que tinguin un 
perfil d’Instagram actiu i personal que no sigui una marca comercial o producte. El nombre de 
participacions és il·limitat sempre que es compleixin aquestes condicions.

El nom del guanyador se sabrà amb la tria automàtica via commentpicker.com. L’anunci dels 
guanyadors es farà a través d’un comentari a la publicació d’anunci del Concurs, citant-los 
expressament i indicant que els guanyadors hauran d’enviar un correu amb les seves dades 
personals a toni@anoiadiari.cat amb el títol “Guanyador Concurs Llibre Blanc Polònia”. Instagram 
no patrocina, avala ni administra en cap cas aquesta promoció, ni n’està associat. 

L’usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient que està proporcionant informació a 
ANOIADIARI (CINQUANTA-SET S.L.) i no a Instagram. La informació només es farà servir per 
tramitar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi en cas de resultar guanyador.



CLÀUSULA 3 - PREMIS

El premi per als guanyadors consistirà en un exemplar d’EL LLIBRE BLANC DEL POLÒNIA, editat 
per ARA LLIBRES.

Se sortejaran 2 llibres, per a 2 guanyadors.

Els guanyadors tindran un termini de 10 dies naturals des de la notificació de l’Entitat 
Organitzadora per confirmar la seva acceptació al premi. Si transcorregut el termini de 10 dies 
naturals, el guanyador no confirma la seva acceptació, l’Entitat Organitzadora podrà decidir entre 
deixar el premi desert o designar un altre guanyador.

Els premis no podran canviar-se, modificar-se, ni ser objecte de contrapartida financera o d’un 
equivalent financer. L’Entitat Organitzadora es reserva la possibilitat de reemplaçar el premi per un 
altre de valor equivalent, sense que es pugui formular cap reclamació al respecte.

En cap cas l’Entitat Organitzadora podrà ser considerada responsable del retard en l’entrega del 
premi o, en cas d’impossibilitat per part del guanyador, de beneficiar-se del premi per 
circumstàncies alienes a l’Entitat Organitzadora.

Únicament seran assumits per l’Entitat Organitzadora les despeses i tràmits expressament 
previstos a càrrec seu en les Bases Legals.

CLÀUSULA 4 - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els participants serà 
ANOIADIARI (CINQUANTA-SET S.L.).

La finalitat del tractament serà la de gestionar el Concurs.

Les dades personals es conservaran per poder continuar enviant les comunicacions informatives 
llevat que es sol·liciti a supressió de les dades i es podran comunicar a entitats vinculades a 
ANOIADIARI (CINQUANTA-SET S.L.) per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment.

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment del participant prestat mitjançant 
l’acceptació de les Bases Legals.

Es podrà revocar el consentiment a l’enviament de les comunicacions comercials i sol·licitar 
l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, 
mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a toni@anoiadiaricat (ref. “SORTEIG POLÒNIA”). 

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria idesitgi formular una reclamació o obtenir 
més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (www.agpd.es).


