BASES NOTARIALS DEL SORTEIG
“Concert Escolania de Montserrat al Palau de la Música Catalana. 27 de febrer de 2018”
Del 2 al 16 de febrer de 2018 (tots dos inclosos)
Sorteig organitzat per Fundació Agbar

Fundació Agbar, amb NIF G58120353 i domicili social a ctra. Sant Joan Despí, 1, Edifici Can
Serra, 08940 Cornellà de Llobregat, convoca una acció promocional que consisteix en el sorteig
d’un mínim de 250 entrades dobles per assistir al concert de l’Escolania de Montserrat al Palau
de la Música Catalana el proper dia 27 de febrer de 2018.

ARTICLE I - DESCRIPCIÓ DELS PREMIS
Fundació Agbar sorteja totes les entrades de què disposi en el moment del sorteig (mínim 250)
per al concert de l’Escolania de Montserrat al Palau de la Música Catalana. El premi no pot ser
objecte de canvi, alteració ni compensació per part del guanyador. De conformitat amb el que
disposa l’ARTICLE III, es farà un únic sorteig, en el qual el notari escollirà els guanyadors de les
entrades dobles. El sorteig tindrà lloc en les dates indicades a l’ARTICLE II.

ARTICLE II - DATA DEL SORTEIG
El sorteig dels premis que descriu l’article anterior es farà davant notari el dia 19 de febrer de
2018. Si per causa justificada no és possible efectuar el sorteig en la data establerta
anteriorment, es durà a terme el següent dia hàbil.

ARTICLE III - CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Les persones que vulguin participar en el sorteig d’aquesta promoció han de complir tots els
requisits que s’indiquen a continuació:
1. Ser persona física major de 18 anys.
2. Emplenar tots els camps del formulari habilitat a la web concertaiguesdebarcelona.cat
amb les dades que s’hi sol·licitin (que han de ser veraces) i acceptar les Bases de la
promoció i la Política de tractament de dades de caràcter personal.
3. Només es permet una participació per usuari i número de DNI.

ARTICLE IV - ESTRUCTURA DEL SORTEIG
Fundació Agbar presentarà al notari MANUEL PIQUER BELLOCH, o a qui el substitueixi
legalment, un fitxer informatitzat en el qual constin tots els participants del sorteig. A aquest
efecte, el notari triarà a l’atzar un nombre que permetrà establir el “moment guanyador” del
sorteig. D’aquesta manera, serà en funció de l’ordre d’emplenament del formulari que
s’escollirà tants guanyadors com entrades hi hagi disponibles, amb un mínim establert de 250.
Fundació Agbar conservarà el fitxer informatitzat en el qual consten els participants del sorteig
fins que expiri el termini de reclamació, a fi de poder atendre tota sol·licitud de verificació de la
participació feta per aquests membres, sense perjudici del que estableix l’article de protecció
de dades.

ARTICLE V - REALITZACIÓ DEL SORTEIG
Si una vegada iniciat el procés del sorteig aquest s’interromp per raons tècniques o causes
alienes a la voluntat de Fundació Agbar, s’haurà de tornar a repetir des del principi i quedaran
anul·lades totes les actuacions fetes fins aquell moment, incloses l’adjudicació del premi que
s’hagués produït.

ARTICLE VI - COMUNICACIÓ DEL PREMI I ENTREGA
Fundació Agbar comunicarà els premis del sorteig als agraciats mitjançant el correu electrònic
o telèfon indicat al formulari de participació. Els guanyadors han d’acceptar formalment el
premi en un termini màxim de 3 dies naturals des d’aquesta comunicació. En cas que no
s’accepti el premi, que Fundació Agbar no localitzi algun guanyador o que aquest no pugui
gaudir-ne per algun motiu, el premi es destinarà als següents participants del fitxer
automatitzat, per ordre rigorós. Fundació Agbar enviarà les entrades dobles per correu
electrònic als guanyadors.

ARTICLE VII - RECLAMACIÓ
El termini de reclamació del sorteig caduca al cap de 7 dies naturals de la seva realització.

ARTICLE VIII - PUBLICITAT DELS PREMIS
Es podrà donar publicitat del resultat del sorteig en diversos mitjans de comunicació.
Igualment, es podrà donar a conèixer en la pàgina web de Fundació Agbar i en les seves xarxes
socials. Així mateix, els guanyadors dels premis autoritzen Fundació Agbar a utilitzar
publicitàriament el seu nom i imatge en el material publicitari relacionat amb la present
promoció sense cap contraprestació econòmica.

ARTICLE IX - ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els participants, pel mer fet de participar en aquesta promoció, accepten aquestes Bases.

ARTICLE X - TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, les dades personals que s’hagin registrat a través del formulari es
tractaran i s’incorporaran en un fitxer titularitat de la Fundació Agbar, degudament registrat al
Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de participar en el sorteig d’entrades
per al concert de l’Escolania de Montserrat que regulen les presents Bases, així com per
mantenir totes les comunicacions que siguin necessàries amb relació a aquest esdeveniment.
Poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a
Fundació Agbar, al domicili situat a Edifici Can Serra, Central Cornellà, ctra. Sant Joan Despí, 1,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ARTICLE XI - DIPÒSIT DE BASES
Les Bases d’aquesta promoció estan dipositades i protocol·litzades davant el notari del Col·legi
de Notaris de Catalunya, Sr. Manuel Piquer Belloch, amb domicili a Barcelona, carrer Mallorca
264, ppal (08008), estaran a disposició de tota persona que vulgui consultar-les a
concertaiguesdebarcelona.com.

