
 

 
 
Bases legals del concurs “Mou-te amb el 
Remei” (modificació el 27/10/2017) 
 
 

A divendres 27/10/2017 es modifiquen les bases del concurs ampliant el termini de 
participació fins al 26 de novembre de 2017.  
 
Consulteu els punts 4 (Durada del concurs), 7 (Premis, guanyadors i suplents). 

 

1. Objecte del concurs i Entitat organitzadora 

La Clínica Nostra Senyora del Remei (en endavant la Clínica), amb CIF R-0800741-A, organitza un 
concurs de fotografies a la seva pàgina de Facebook amb l’objectiu de promoure el benestar i la 
salut de les persones. 
 
2. Desvinculació en relació a Facebook 
Facebook no patrocina, avala ni administra el concurs. Tampoc està associat a aquest.  
 
L’usuari/ària es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva 
informació a la Clínica Nostra Senyora del Remei.  
 
La informació que proporcioni l’usuari s’utilitzarà per gestionar la seva participació i comunicar-li 
el premi en cas que resulti guanyador/a o suplent en el sorteig que es realitzarà. 

3. Acceptació de les bases 

La participació en el concurs implica l’acceptació prèvia d’aquestes bases així com el criteri de la 
Clínica pel que fa a la resolució de qualsevol interpretació d’aquestes.  

4. Durada del concurs (punt modificat el 27/10/2017) 

El concurs “Mou’te amb el Remei” començarà a les 10.00 hores del matí de dilluns 23 d’octubre 
de 2017 i finalitzarà a les 23:59 hores del diumenge 26 de novembre de 2017.  

5. Delimitació de participants 

Podrà participar en el concurs qualsevol persona resident a la província de Barcelona, que sigui 
major d’edat (major de 18 anys). 

6. Objectiu i mecànica del concurs 

L’objectiu del concurs és promoure l’activitat física de les persones per tal que gaudeixin d’una 
millor salut i qualitat de vida. Per aconseguir-ho es proposa als usuaris que es facin una fotografia 
fent esport. 
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Els participants hauran de: 

1. Publicar una fotografia seva fent esport, a la pàgina Facebook de la Clínica.  
2. Afegir un breu comentari de text incloent el hashtag #ConcursRemei. 

 
Totes les publicacions que compleixin aquests requisits i s’hagin publicat dins el termini estipulat, 
es compartiran a la pàgina Facebook de la Clínica, prèvia validació de l’administrador de la 
pàgina. 
 
Les publicacions que s’hagin fet fora de termini, no estiguin relacionades amb la temàtica del 
concurs o el contingut de les quals pugui considerar-se inadequat a criteri de l’administrador de 
la pàgina de Facebook de la Clínica, quedaran excloses del concurs i no es compartiran a la 
pàgina. 
 
La Clínica es reserva també el dret a anul·lar qualsevol participació per sospites d’ús fraudulent 
(falsificació de dades o altres causes determinades per la Clínica). 
 
Nombre de participacions: 
Els participants podran fer més d’una publicació si ho desitgen, però aquestes comptaran com a 
una única participació en el sorteig.  

7. Premis, guanyadors i suplents (punt modificat el 27/10/2017) 

Hi haurà tres premis*: 
 

● Premi 1: un estudi nutricional realitzat per la Unitat d’Endocrinologia i Nutrició de la Clínica. 
● Premi 2: una polsera Safesport, ideal per a totes les edats. 
● Premi 3: una targeta regal de Decathlon valorada en 50 €. 

 
* La Clínica es reserva el dret de substituir els premis per altres de valor equivalent, en cas de 
veure's obligada per causes alienes. 
 
L’elecció dels 3 guanyadors del concurs, un per a cada premi, es farà mitjançant un sorteig 
aleatori realitzat amb Easypromos, eina que certifica la validesa i transparència del sorteig. Per a 
cada premi se seleccionarà també 1 suplent. 
 
Data del sorteig i obtenció dels premis 
El sorteig es realitzarà el dijous 30 de novembre de 2017 i l’anunci dels guanyadors i suplents es 
farà el mateix dia mitjançant una publicació al mur de la pàgina de Facebook. També s’informarà 
dels propers passos a seguir per tal de rebre el premi. 
 
El termini màxim de reclamació dels premis serà d’un mes a comptar des de la data de 
publicació dels resultats del sorteig. 
 
En cas que un guanyador/a no estigui interessat en el premi o no es posi en contacte en el 
termini indicat, la Clínica es posarà en contacte amb la persona suplent amb una publicació al 
mur de Facebook.  
 
Els premis no podran ser objecte de canvi o substitució a petició del guanyador.  
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8. Legislació aplicable 

 
En allò no disposat en aquestes bases, aquest concurs se sotmetrà a allò que s’hagi disposat en 
la normativa espanyola aplicable en el moment en què es realitza. 
 
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en una promoció a Facebook, que les 
publicacions participants i els noms que es publiquin en els suports seran compartits i visualitzats 
per la resta d’usuaris de Facebook sense infringir la seva privacitat.  
 
Tanmateix la participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes 
de Facebook on es desenvolupa el mateix. 

9. Drets sobre les fotografies 

 
La participació en el concurs implica la cessió, per part del guanyador i de l’autor de la fotografia, 
a favor de la Clínica, de manera perpètua i irrevocable, dels drets de reproducció, utilització, 
distribució, comunicació pública, transformació, modificació i conservació de les fotografies i les 
dades personals del participant i  
de l’autor, que podran aparèixer en les comunicacions i / o al lloc web de la Clínica, sense cap 
contraprestació econòmica exceptuant el premi especificat a les presents bases legals.  
 
La Clínica no es responsabilitza de l'aparició de menors o altres persones que no hagin donat el 
seu consentiment per a la difusió de la seva imatge al concurs i per tant a la xarxa social 
Facebook. La responsabilitat serà única i exclusiva del participant que hagi fet pública la imatge.  

10. Modificació de les bases 

 
La Clínica es reserva el dret de cancel·lar el concurs o modificar aquestes bases si no pot garantir 
el funcionament adequat de l’operativa, sigui per motius tècnics, organitzatius o de força major. 
També es reserva el dret d’excloure aquelles publicacions o participants que estimi que no 
reuneixen els requeriments exigits o que consideri que hagin actuat de mala fe. 
 
11. Tractament de Dades Personals 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, s’informa les persones participants que les dades personals facilitades s’incorporaran 
als fitxers de promoció de la salut responsabilitat de la Clínica. Les dades tenen com a finalitat 
gestionar únicament la participació en el concurs, aquestes seran eliminades un cop complerta la 
finalitat per a la qual han sigut captades. 
 
La Clínica tractarà les dades personals amb la màxima confidencialitat i no efectuarà 
comunicacions o cessions a tercers, seguint la normativa vigent sobre la protecció de dades 
personals. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació amb 
les dades personals incloses en els fitxers citats, podran dirigir-se per escrit, respectivament, a la: 
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CLÍNICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI 
Carrer Escorial, 148 
08024 Barcelona 
 
 
El participant garanteix la veracitat de les dades que facilita i es compromet a comunicar 
puntualment qualsevol variació d’aquestes. 
 
Bases modificades a Barcelona, el 27 d’octubre de 2017 
Bases inicials establertes a Barcelona, el 23 d’octubre de 2017 
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