BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ
DEL 18È CONCURS DE POSTALS DE NADAL D’ACRA
1.- EMPRESA QUE ORGANITZA DEL CONCURS
L'associació empresarial sense ànim de lucre ACRA (Associació Catalana de Recursos
Assistencials) amb domicili a Calàbria, 236-240 (local 1), 08029 de Barcelona i número
identificatiu G58825811 organitzen amb fins promocionals el 18è any el Concurs de
Postals de Nadal d’ACRA (en endavant, "la Promoció") d'àmbit regional (Catalunya), a
desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a centres d’assistència a la gent gran de
Catalunya, d'acord amb el que disposa l'apartat de condicions per participar-hi.
2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La Promoció s'iniciarà el 30 de setembre i finalitzarà el 20 de desembre. El període de
participació és del 30de setembre fins el 24 de novembre, mentre que el període de
votació s’obrirà del 25 de novembre al 20 de desembre.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
- Les dades personals amb els quals els participants omplin el formulari
d'inscripció hauran de ser dades veraces.
- Cada centre pot presentar com a màxim dues postals de Nadal.
La mecànica de la promoció consisteix és la següent:
- Per poder concursar, les postals han de presentar-se en la plataforma oficial.
- La il·lustració s’ha de fer com a màxim en un full mida DIN A4.
- L’orientació pot ser vertical o horitzontal.
- El material a utilitzar és lliure (pintura, cera, retolador, aquarel·la, llapis...).
- El contingut del dibuix ha d’estar relacionat amb el Nadal.
- En el cas de ser una postal amb missatge, aquest haurà de contenir un màxim
de 50 caràcters.
- Els elements de la postal no poden identificar al servei ja que suposaria
l’exclusió automàtica del concurs.
- Las fotografies de les postals no poden ser més grans de 20MB i han de ser en
un dels següents formats: .jpg, .jpeg, .png.
Les publicacions de les postals no poden contenir ni reflectir cap dels següents:
- Qualsevol contingut enviat prèviament a un altre concurs de qualsevol tipus.
- Material que infringeixi, s'apropiï indegudament o infringeixi els drets de tercers,
inclosos els drets d'autor, marques registrades, drets de publicitat o privacitat,
o qualsevol altra propietat intel·lectual o drets de propietat.
- La promoció de qualsevol activitat que pot semblar insegura, il·legal i/o
perillosa.
- Material inadequat, indecent, obscè, odiós, difamatori, menyspreu del
organitzador, qualsevol marca o qualsevol altra persona, o qualsevol contingut
que contingui profanitat, obscenitat, nuesa o contingut sexual.
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Material que promou el fanatisme, el racisme, l'odi o el dany contra qualsevol
grup individual o promou la discriminació per motius de raça, gènere, religió,
nacionalitat, discapacitat, orientació sexual o edat.
Material que és il·legal, que viola o és contrari a les lleis o regulacions en
qualsevol jurisdicció on es crea l'entrada.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Hi haurà quatre postals guanyadores de les següents categories, i un guanyador al
missatge nadalenc més entranyable. D’entre les postals guanyadores, tres d’elles
seran triades per un jurat format per membres d’ACRA:
a) Premi a la postal més creativa
b) Premi a la millor postal de treball artesanal
c) Premi a la millor postal de treball col·lectiu (mínim dues persones)
d) Premi a la postal amb més votació popular
e) Premi al missatge nadalenc més entranyable
Els guanyadors s’anunciaran als canals de comunicació d’ACRA (butlletins
electrònics, web, xarxes socials...)
L’original guardonat en la categoria de Premi a la postal més creativa s’editarà com a
felicitació institucional d’ACRA per aquest Nadal. ACRA es reserva el dret de modificar
o retocar aquesta postal a fi i efecte d’optimitzar la qualitat de la seva edició i
producció.
A més, ACRA enviarà un diploma als centres participants.
5.- LIMITACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en
les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva
participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció,
perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta Promoció.
ACRA es reserva el dret d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta
Promoció, en cas d'ocórrer una causa justa.
S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data en què s’anunciï el
premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada.
6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions que es considerin inadequats, que siguin
ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.
Tampoc seran permesos comentaris contra un particular que vulnerin els principis de
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens
responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants

en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres
participants.
7.- FACEBOOK / INSTAGRAM / TWITTER
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a
Facebook, Instagram i Twitter pel que els participants alliberen a Facebook, Instagram
i Twitter de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.
8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'associació empresarial sense ànim de lucre ACRA (Associació Catalana de Recursos
Assistencials) amb domicili a Calàbria, 236-240 (local 1), 08029 de Barcelona i número
identificatiu G58825811 es la responsable del tractament de les seves dades.
ACRA es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les teves dades
personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta
amb la màxima cura.
De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de
dades, i concretament en 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, cada
participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les dades personals
facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a un fitxer
titularitat d’ACRA per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi
en cas que resultés guanyador/a.
Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan
responsables de comunicar a ACRA qualsevol modificació d'aquests. ACRA es reserva
el dret a excloure de la present promoció a tot participant que hagi facilitat dades falses.
Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la
utilització d'eines de seguretat, no podent responsabilitzar a ACRA de sostraccions,
modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii)
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió,
(iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament
de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots
aquests drets en la següent adreça de correu electrònic acra@acra.cat indicant, el
motiu de la petició.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en particular
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades

personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici
dels seus drets.
L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació d'informar el
reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.
Així mateix, i tal com indica en la seva política de privacitat, la plataforma Easypromos
en cap cas fa ús de les dades dels usuaris que participen en aquest concurs.
9.- CANVIS
Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que
no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran
competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se
en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases, els Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona.
Barcelona, 29 de juliol de 2019

