BASES LEGALS PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE FORFETS DE
TEMPORADA ENTRE ELS SEGUIDORS DELS PERFILS DE FACEBOOK I
TWITTER DE CRÈDIT ANDORRÀ

PRIMERA. Objecte
Crèdit Andorrà SA (en endavant el BANC) organitza aquest concurs amb l’objectiu
d’impulsar el creixement de les seves xarxes socials, generar compromís entre els joves
i fidelitzar els seguidors.
El concurs consisteix a premiar amb un forfet de temporada la fotografia més divertida
a la neu. Hi ha tres forfets de temporada en joc, per tant, hi haurà tres guanyadors, un
per cada forfet. Vegeu el detall del desenvolupament del concurs a la clàusula QUARTA
i el dels premis a la clàusula SISENA.
El concurs generarà tres guanyadors, un per cada forfet. I també se seleccionaran dues
reserves de cada premi.

SEGONA. Àmbit personal
Podran participar en els sortejos de la campanya de captació de seguidors a Facebook
(en endavant FB) i Twitter (en endavant TT) les persones físiques que:
- siguin majors de 18 anys,
- siguin titulars d’una targeta Carnet Jove 16PUNT30,
- siguin seguidors del perfil del BANC (@creditandorra) a FB o a TT (han de ser
seguidors del perfil en el qual estan participant),
- interactuïn amb la publicació corresponent del concurs.
No podran participar-hi les persones físiques que, en el moment dels sortejos:
- siguin menors de 18 anys,
- pertanyin al col·lectiu d’empleats actius del BANC, de les empreses del Grup,
del Consell d’Administració o del conjunt d’accionistes.

TERCERA. Àmbit temporal
El període per participar en el concurs anirà del dia 22 de novembre a les 10 h al dia 28
de novembre a les 23.59 h.
El concurs es farà el mateix dia 29 de novembre.
QUARTA. Desenvolupament del concurs
El 22 de novembre, a les 10 h, es publicarà el concurs al mur de la pàgina de FB i TT.

Per participar-hi, l’usuari haurà de:
- Clicar M’agrada a la publicació de FB i/o TT del perfil del BANC (@creditandorra).
- Seguir la pàgina del BANC en què participa, ja sigui FB o TT (o haver-la activat
durant el període de vigència de participació en el concurs).
- Comentar la publicació del concurs amb una imatge d’un moment divertit a la
neu i mencionar quin dels tres forfets de temporada voldria:
- Estació Grandvalira
- Estació d’Ordino Arcalís
- Estació Vallnord Pal Arinsal
Pel que fa a la fotografia, els criteris per participar-hi són que:
1. Sigui una imatge divertida.
2. Hi hagi neu.
La fotografia ha de ser original i el participant ha de tenir els drets per poder-la presentar
al concurs. Si es detecta que les fotografies són tretes de bancs d’imatges, quedaran
descartades. En cas de ser guanyador, el participant cedirà la fotografia al BANC perquè
aquest la pugui utilitzar.
Totes les fotos participants han de respectar l’entorn i han de ser conformes a llei.
Qualsevol publicació que pugui ofendre, serà esborrada i denunciada a la plataforma on
s’hagi publicat.
Les persones guanyadores del concurs de FB i TT es donaran a conèixer un cop el jurat
hagi pogut visualitzar totes les imatges, hagi deliberat i s’hagin fet les comprovacions
pertinents seguint els punts marcats en la clàusula SEGONA d’aquestes bases.
El jurat estarà format per dues persones del BANC.
Un cop el jurat hagi deliberat i hagi elegit les fotos guanyadores, es contactarà amb les
persones guanyadores per tal de verificar que compleixen els requisits que estableixen
les bases. Si els premiats resultants no complissin aquests requisits, es triaran uns altres
premiats amb el mateix sistema i es faran les mateixes comprovacions.
Si, un cop informada la persona premiada, no es posés en contacte amb el BANC
en menys de 48 hores, es passarà a la persona de reserva.
El Banc podrà utilitzar qualsevol de les imatges participants en les seves plataformes.
CINQUENA. Comunicació dels guanyadors
Els tres guanyadors es donaran a conèixer a través del perfil del BANC a FB i TT un cop
s’hagi pogut confirmar que compleixen els requisits. Es farà a través d’un post a les
xarxes amb menció. Prèviament se’ls haurà contactat a través de les plataformes FB o
TT per confirmar que es tracta efectivament de les persones guanyadores i per facilitar
un contacte a fi de poder gestionar l’entrega del premi.

Si, passades quaranta-vuit hores, una persona premiada no contacta amb el BANC, es
passarà a la següent persona de reserva.

SISENA. Premis
Els premis són:
1 forfet de temporada 2021-2022 de Grandvalira
1 forfet de temporada 2021-2022 d’Ordino Arcalís
1 forfet de temporada 2021-2022 de Vallnord Pal Arinsal
Aquests premis no inclouen allotjament, ni desplaçament, ni assegurança.
Si les condicions meteorològiques no permetessin l’activitat, els guanyadors no tenen
dret a cap compensació econòmica ni en espècie.
Els premis no són bescanviables pel seu valor en metàl·lic.
Per tal de confirmar la seva titularitat, els guanyadors hauran de presentar el passaport
o el DNI. En el cas que alguna de les persones guanyadores ja disposin d’aquest forfet,
se’ls dona la possibilitat de poder-lo oferir a un familiar o amic.

SETENA. Protecció de dades personals
Les dades personals facilitades s’incorporaran a un fitxer titularitat del BANC, d’acord
amb el que disposa la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de
dades personals, i el seu tractament tindrà la finalitat exclusiva de gestionar la
participació en aquest concurs i l’entrega dels premis als guanyadors.
El temps de conservació de les dades personals serà l’estrictament necessari per assolir
la finalitat del concurs; un cop tancat, aquestes dades s’eliminaran.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment
previstos, els participants podran enviar el corresponent correu electrònic a l’adreça
info@creditandorra.ad.

VUITENA. Cessió de drets d’imatge i propietat intel·lectual dels guanyadors
Els participants en el concurs accepten que, en cas de ser premiats, el BANC pugui
utilitzar amb finalitats promocionals, en els mitjans que consideri oportuns i en el context
de la participació en el concurs, el seu nom, la seva imatge com a guanyadors del sorteig
i la fotografia participant. Els beneficiaris presten el seu consentiment exprés a aquesta
utilització sense cap classe de compensació econòmica.

Així doncs, els beneficiaris d’aquesta promoció autoritzen el BANC a publicar el seu nom
complet i una fotografia del moment de recollida del premi en qualsevol dels mitjans de
l’entitat, si així es considera oportú.
Cada un dels tres guanyadors haurà d’enviar via correu electrònic al BANC la fotografia
guanyadora, per tal de poder-la publicar en una resolució òptima.
En cas que un guanyador del concurs s’oposi a la utilització del seu nom o la seva
imatge, el premi quedarà sense efecte i passarà al següent reserva.

NOVENA. Exempció de responsabilitat
El BANC no es responsabilitza de cap circumstància imputable a tercers que pugui
afectar el desenvolupament d’aquesta campanya. El BANC tampoc no es
responsabilitza de cap dany o perjudici que les persones premiades en aquest sorteig
puguin patir per qualsevol causa.

DESENA. Llei aplicable i jurisdicció
Qualsevol discrepància, conflicte o reclamació que pogués sorgir en relació amb les
bases del concurs i l’entrega del premi s’interpretarà d’acord amb la llei andorrana i se
sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans.

ONZENA. Altres especificacions
El BANC, com a entitat promotora, es reserva el dret de modificar les bases d’aquest
reglament, com també les condicions del concurs, si les circumstàncies ho exigeixen,
després de les autoritzacions o comunicacions administratives oportunes.
La participació en aquest concurs i l’acceptació del premi pressuposen l’acceptació
incondicional d’aquestes bases.
Les bases d’aquest concurs es publiquen al web www.creditandorra.ad del BANC.

Andorra la Vella, 19 de novembre de 2021

