BASES DE L'ACCIÓ "SORTEIG DE 2 ENTRADES PER AL MUSICAL BILLY ELLIOT”
Article 1. GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA, amb domicili social a L'Hospitalet de
Llobregat , Plaça Milagros Consarnau i Sabater 6, Local 1 i con CIF G-59838797, organitza,
desenvolupa i posa a la disposició dels usuaris el concurs denominat " SORTEIG DE 2 ENTRADES PER
AL MUSICAL BILLY ELLIOT" que es desenvoluparà en el perfil d'Instagram
@santaeulaliacomerc amb caràcter gratuït i amb la finalitat de promocionar el comerç de Santa
Eulàlia i de regalar a 1 guanyador, el premi de dues entrades per al Musical Billy Elliot en la funció del
Teatre Victoria de Barcelona el dia 17 d’octubre de 2021 a les 17.00 hores . Aquesta acció té validesa
únicament en el territori nacional espanyol peninsular.
Article 2. Durada. La data de començament de la promoció serà el dia 7 de setembre de 2021 a les
12:00 h i la finalització el 14 de setembre de 2021 a les 23.59 h (horari peninsular espanyol). No
s'acceptaran participacions després del 14 de setembre de 2021 a les 23.59 h (horari peninsular
espanyol). GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA es reserva el dret de realitzar modificacions
sobre aquests períodes i la vigència de l'acció durant el transcurs d'aquesta. En el cas que així
succeís, les modificacions que es realitzin quedaran indicades en el propi perfil d'Instagram de
@santaeulaliacomerc
Article 3. Legitimació per a participar. La promoció té caràcter gratuït i està dirigida a qualsevol
persona física major de 18 anys complerts en el moment d'inici del present concurs i residents en el
territori espanyol peninsular, i que segueixi les indicacions per a participar correctament a la present
promoció. El Participant és l'exclusiu responsable del compliment d'aquests requisits i de les
conseqüències derivades del seu incompliment. Cada participant garanteix a GRUP DE COMERCIANTS
DE SANTA EULÀLIA l'autenticitat i originalitat de la informació i contingut subministrat, i es
responsabilitza davant qualsevol reclamació o incidència que rebi en cas d'incompliment de tal
garantia. GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA s'eximeix i el participant deixarà indemne a
GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA de cap responsabilitat el cas que el Participant no
compleixi o falsegi aquests requisits. GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA es reserva el dret
d'anul·lar qualsevol participació que es consideri fraudulenta o que incompleixi les condiciones
definides en el present article. La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegrament de les
presents bases i podran ser consultades en la web del Grup de Comerciants de Santa Eulàlia
https://santaeulaliacomerc.com/sorteig-de-2-entrades-per-al-musical-billy-elliot/
Article 4. El premi. La promoció té com a finalitat regalar dues entrades per al Musical Billy Elliot en la
funció del Teatre Victoria de Barcelona el dia 17 d’octubre de 2021 a 1 guanyador. El premi
es lliurarà en les oficines del Grup de Comerciants de Santa Eulàlia. GRUP DE COMERCIANTS DE
SANTA EULÀLIA es reserva el dret de modificació de les condicions de lliurament quan concorri causa
justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la data prevista avisant con la
màxima antelació al guanyador. El premi és personal i intransferible i en cap cas podrà ser objecte de
canvi, alteració o compensació a petició del guanyador/a ni canviar-se por el seu contravalor
econòmic.
Article 5. La mecànica. Per a què una persona pugui participar en l'acció, ha de complir tots i
cadascun dels següents requisits:
1. Segueix el nostre pefil d'Instagram @santaeulaliacomerc
2. Fes un like en la publicació
3. Comenta aquest post i esmenta a dos amics diferents.

Article 6. Comunicació de guanyador/a i lliurament de premi. El guanyador/a se triarà entre tots els
participants, amb l'aplicació sorteiogram.com. El guanyador/a del concurs es comunicarà el 15 de
setembre de 2021 en el perfil d'Instagram del Grup de Comerciants de Santa Eulàlia
@santaeulaliacomerc. El guanyador/a d'entre tots els participants haurà de complir tots els requisits
expressats en les presents bases. En el cas que l'aplicació triï un guanyador que no compleixi els
requisits, es tornarà a realitzar immediatament un nou sorteig. El guanyador s'haurà de
posar contacte amb el Grup de Comerciants de Santa Eulàlia en un termini de 48 hores, per a
facilitar-nos les seves dades i acordar la recollida del premi. Passat aquest termini de 48 hores, si no
fos possible contactar amb el guanyador, es tornarà a realitzar el sorteig. Una vegada acceptat el
premi, l'organització comunicarà al guanyador/a com han de procedir per a rebre el premi.
Article 7. Reserves i limitacions. L'organització del concurs no es responsabilitza de possibles fallades
o anomalies del servei o la connectivitat produïdes por els sistemes utilitzats que puguin afectar el
funcionament de l'activitat. GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA es reserva el dret a efectuar
canvis que redunden en el bon funcionament de la promoció quan concorri causa justa o motius de
força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presentes bases. Així
mateix, el guanyador eximeix a GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA i les empreses associades
i personal dependent d'aquestes, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que
pogués sofrir en el gaudi del premi objecte del present concurs.
Article 8. Dipòsit de bases i contacte. Les presentes bases estaran allotjades en la web del Grup de
Comerciants de Santa Eulàlia https://santaeulaliacomerc.com/sorteig-de-2-entrades-per-al-musicalbilly-elliot/
9. Instagram. Aquesta promoció és exclusivament de GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA i
els seus associats, . Instagram no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta Promoció, ni
està associat a ella.
Article 10. Acceptació de les bases. Amb la seva participació en aquest concurs els candidats
accepten les presents bases, que podran ser consultades en la pàgina web del Grup de Comerciants
de Santa Eulàlia https://santaeulaliacomerc.com/sorteig-de-2-entrades-per-al-musical-billy-elliot/. A
aquest efecte, GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA es reserva, sempre que redundi en el bon
funcionament de la promoció i no sigui contrari a la Llei, el dret a modificar les bases en qualsevol
moment si les circumstàncies així ho requerissin. La modificació s'anunciarà i entrarà en vigor a partir
de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a GRUP
DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA. GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA es reserva així
mateix el dret de cancel·lar totalment o parcialment la present promoció si por causes alienes a la
seva voluntat fos necessari, sense que aquesta cancel·lació impliqui cap responsabilitat per a GRUP
DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA comunicant-ho tan aviat com sigui possible als usuaris i
possibles concursants que ja hagin participat en aquesta. En el cas que GRUP DE COMERCIANTS DE
SANTA EULÀLIA detectés qualsevol tipus d'anomalia, o sospitessin que qualsevol participant, o un
tercer, està incomplint les Bases del Concurs, i/o impedint el seu normal funcionament o participant
de manera fraudulenta, es reserven el dret a eliminar la seva participació, de manera unilateral, i fins
i tot a declarar el Concurs desert.
Article 11. Protecció de Dades personals: El guanyador/a, autoritza con la seva participació a
la utilització del seu número e imatge en la xarxes socials del GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA

EULÀLIA. En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals
(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), l'informem que les seves
dades personals seran utilitzats sota les següents condicions:
1.Dades del Responsable del Tractament Denominació:
GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA▪ CIF: G59838797▪ Adreça: Plaza Milagros Consarnau i
Sabater 6, 08902 L'Hospitalet de Llobregat
2.Amb quina legitimació utilitzem les dades personals? Utilitzem les dades personals sota les
següents bases legitimadores.
3. Dades necessàries per a l'execució d’aquest concurs entenent-se como tal, el compliment tant de
GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA EULÀLIA com del participant de les presents bases legals.
4. Dades necessàries per a complir amb obligacions legals. A títol enunciatiu i no limitatiu, el Reial
decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, por el que s'aprova el text refet de la Llei General per a
la Defensa dels consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries
5. Consentiment del participant, en aquells casos en els quals GRUP DE COMERCIANTS DE SANTA
EULÀLIA ho sol·liciti expressament.
6.Quins són els seus drets i com pot exercir-los? D'acord com ho Reglament General de Protecció de
Dades, podrà exercir els seus drets sobre protecció de dades (accés, rectificació, oposició, supressió,
limitació, portabilitat i no ser objecte de decisions individuals automatitzades) por correu electrònic
en info@santaeulaliacomerc.com. Podrà requerir-se documentació que acredito la identitat del
sol·licitant (còpia de l'anvers del Document Nacional d'Identitat, o equivalent). El termini de resposta
màxim serà de 30 dies des de la seva recepció, podent prorrogar-se com a màxim por un termini de 2
taules sempre que sigui necessari.
6.1. Dret a reclamar o exercir els drets. Exercici dels drets: info@santaeulaliacomerc.com▪
Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: en la seva pàgina web o, directament,
en la seva seu electrònica
Qualsevol incidència no reflectida en aquestes Bases serà resolta per el GRUP DE COMERCIANTS DE
SANTA EULÀLIA.

