
BASES DEL CONCURS :

1. Concurs organitzat per l’Associació cultural L’Independent de Gràcia, C7 Perla 31, Barcelona,

NIF G66245986, correu de contacte: administració@independent.cat i la Plataforma Gestión de

contenidos virtuales S.L. ( Acontra +).

2. El concurs és de caràcter mensual, des del mes d’Octubre al mes de desembre del 2022,

inclòs. Així mateix aquest termini podrà ser extensible en un futur proper si així es determina

per l’Associació, i que serà degudament publicat al propi medi de comunicació. Les preguntes

sobre cinema publicades al setmanari de l’Independent de Gràcia , estan elaborades per

membres de la Plataforma Acontra+.

3. Mecànica del concurs : les tres primeres setmanes del mes es publicaran al setmanari

L’Independent de Gràcia, tres preguntes sobre el món del cinema. Les persones participants

han d’enviar les seves respostes al correu electrònic a concursdecinema@independent.cat.
La participació queda limitada a un correu per persona i mes.

4. Requisits per participar-hi: El concurs està obert a la participació de  qualsevol persona, que

sigui major d’edat i que envií les al correu facilitat les respostes.

5. Nombre de persones guanyadores i premi ofert: Cada mes hi hauran fins a 3 persones

guanyadores, seleccionades de forma aleatòria per l’organització entre les persones que hagin

enviat les respostes correctes al correu electrònic del concurs. Les persones que entrin al

sorteig hauran de tenir les preguntes d’una setmana encertades.

El premi consisteix en una subscripció Premium gratuïta per accedir a la Plataforma

especialitzada del mon del cinema Acontra+, d’un mes de durada.

6. Notificació guanyadors/es: Un cop realitzat el sorteig es notificarà el resultat a les persones

guanyadores, mitjançant el correu electrònic amb el qual han participat, i es procedirà a

demanar el seu nom i cognom a fi de poder publicar-ho al setmanari com a guanyadores

d’aquell mes. La publicació al setmanari és durà a terme l’última setmana del mes.

Des de l’Associació es posaran en contacte amb les persones guanyadores i els facilitaran les

instruccions per donar-se d’alta a la Plataforma Acontra+, d’acord a les condicions del premi.

7. Cessió de drets d'imatge: Les persones participants en el concurs accepten la cessió dels

drets d’imatge, a favor de l’Associació cultural L’Independent de Gràcia i de l’empresa Gestión

de contenidos virtuales S.L. , per a donar a conèixer públicament els seus premis en el

setmanari, xarxes socials i espai web de l’Associació i si s’escau dels medis de comunicació de

l’empresa Gestión de contenidos virtuales S.L. titular de la plataforma Acontra+ i que oferta

els premis.

8. Possibles suspensions: Si s’esdevé una situació social , econòmica o sanitària de forçà major

que obstaculitzi la realització del concurs, aquest podrà ser anul·lat per l’Associació,

comunicant-ho al seu espai web www.independent.cat i en altres medis de comunicació

propis.

9. Penalitzacions i desqualificacions: Les persones participants només podran enviar una

resposta de les tres preguntes del concurs, per mes. En cas de detectar-se algun altre

participació, amb l’ús d’altres contes de correu electrònic, podran ser desqualificades encara

que hagin contestat correctament les preguntes .
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10. Clàusula d'exoneració de la responsabilitat: L'organitzador i l’empresa de la plataforma

Acontra+, queden eximits de qualsevol responsabilitat per incompliment per part de les

persones participants a l’hora de no notificar correctament les seves dades per poder accedir al

premi o del ús indegut dels premis atorgats.

11. Tractament de dades  de les persones participants:

Donant compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en

el context de l’aplicació del marc normatiu establert que disposa el Reglament (UE) 2016/679

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes

dades, i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal,

s’informa  a les persones participants al concurs  quines són les condicions d'ús de dites dades:

- L’Associació cultural L’Independent de Gràcia ( C/ Perla 31 Barcelona ), és l’entitat

encarregada de custodiar el conjunt de dades personals relacionades amb els

participants del concurs, poden contactar per aquesta qüestió al correu electrònic

administracio@independent.cat

- Les dades del correu electrònic i el nom de les persones guanyadores seran

custodiades mentre duri el concurs i les activitats de l’associació, sense excloure la seva

possibilitat de sol·licitar poder exercir els seus drets per demanar la cancel·lació,

rectificació,  supressió, i esborrat de dites dades.

- En el marc del compliment de l’article 5 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 13

de desembre de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals,

les dades recollides en el marc del concurs s’incorporaran al fitxer de participants,

custodiat per l’Associació cultural L’Independent de Gràcia.

– Les dades de les persones participants només podran ser utilitzades per accions

d’informació, en el marc de la participació en el concurs i en accions relacionades amb

aquest i amb les activitats de l’Associació, i de l’empresa Gestión de contenidos

virtuales S.L. ( Plataforma Acontra+) no sent cedides ni transferides a altres terceres

persones u organitzacions.

– Les persones participants al concurs podran exigir els seus drets per demanar

l’accés, rectificació, supressió, oposició i esborrat de dites dades, dirigint un correu a

administració@independent.cat. Així mateix podran reclamar davant de l’Autoritat de

control (Agència Espanyola de Dades Personals) en cas d’incompliment o manca de

resposta a les seves sol·licituds.

mailto:administracio@independent.cat

