BASES LEGALS CONCURS “Projecte One Team”
BASE 1a.- ÀMBIT
La FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA domiciliada al carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de
Barcelona, i nombre de CIF G60627445 (en endavant FUNDACIÓ BARÇA) promourà una Acció denominada
“Concurs projecte One Team” (en endavant, “l’Acció”), adreçada a totes aquelles persones que compleixin
els requisits indicats a la base 4ª. L‘Acció consisteix en participar de forma digital proposant un títol a la
imatge que apareixerà a les xarxes socials de la FUNDACIÓ BARÇA relacionada amb el projecte de la
FUNDACIÓ BARÇA “One Team”. Aquest concurs és promogut per la FUNDACIÓ BARÇA i no està patrocinat,
recolzat o administrat per, ni associat amb Instagram.
La mecànica de participació i funcionament de la citada Acció serà comunicada i promocionada, entre
d’altres actius de comunicació de la FUNDACIÓ BARÇA, a la seva web oficial
(www.fundacio.fcbarcelona.cat), i a les seves xarxes socials.
D’entre tots els participants, un jurat escollirà dos (2) guanyadors que obtindran com a premi dues
dessuadores del projecte One Team de la FUNDACIÓ BARÇA signades, tal i com s´indica a la base 6ª.
Als efectes anteriors, en el cas dels participants menors d’edat, la seva participació en l’Acció en totes i
cadascuna de les fases que corresponguin i que constin descrites a les presents bases (acceptació de les
bases, requisits de participació, mecànica de l’Acció, acceptació del premi, etc.) caldrà estar sempre i en tot
cas supervisada per la persona que ostenti la seva representació i guarda legal (pàtria potestat, tutela,
curatela, etc.). Per tant, segons l’anterior, la FUNDACIÓ BARÇA entén que els consentiments i autoritzacions
que corresponguin i siguin preceptius (acceptació de bases, requisits de participació, mecànica de l’Acció,
acceptació del premi, drets d’imatge, recollida i tractament de dades de caràcter personal, litigis, etc.)
s’entendran realitzats a tots els efectes i sense reserves per part de les persones que ostentin la seva
representació, tutela i guarda legal, en el seu nom, i s’eximeix a la FUNDACIÓ BARÇA de qualsevol
responsabilitat al respecte.
BASE 2a.- PERÍODE DE PARTICIPACIÓ I PUBLICACIÓ BASES
El període de participació a la citada Acció, s’iniciarà el dia 10 de març de 2021 i conclourà el dia 17 de març
de 2021 a les 23:59 CET = UTC+1.
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la web oficial de la FUNDACIÓ BARÇA
(www.fundacio.fcbarcelona.cat) als efectes de posar en coneixement de totes aquelles persones que
vulguin participar el mecanisme de participació i de funcionament de l’Acció, i designació de guanyadors.
BASE 3a.- AUTORITZACIÓ ÚS DADES PERSONALS
a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades per la FUNDACIÓ BARÇA,
amb domicili al carrer Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-60627445.
TRACTAMENT

FINALITATS

PARTICIPACIÓ
EN
L’ACCIÓ I PUBLICACIÓ
GUANYADORS

Les seves dades seran tractades per a
gestionar la participació en l´Acció, així com
per dur a terme tots aquells tràmits disposats
en les presents bases legals.
Tanmateix, en cas de resultar guanyador, les
seves dades seran tractades per a gestionar
la comunicació i lliurament del premi que
correspongui, i complir amb qualsevol

BASE DE LEGITIMACIÓ I TERMINI DE
CONSERVACIÓ
Les dades addicionals que pugem
tenir en relació a la participació a la
present Acció seran tractades fins la
finalització de mateixa i, en el cas de
resultar guanyador, fins a 4 anys
després del lliurament del premi.

obligació legal derivada del lliurament del
premi.
En el cas que el participant sigui menor d’edat
es necessitarà les dades de l’adult que el
representa i les seves dades seran tractades
d’acord a les finalitats abans esmentades.
b) COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició
de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis de la FUNDACIÓ BARÇA, els quals
realitzen determinades activitats per la FUNDACIÓ BARÇA (com per exemple l’enviament dels premis), però
que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se
fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat c) següent.
c) TRANSFERENCIES INTERNACIONALS: La FUNDACIÓ BARÇA té proveïdors internacionals que poden
prestar els seus serveis des de fora de la UE, raó per la qual és possible que les seves dades es tractin fora
de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu (UE i EEE, respectivament).
En qualsevol cas, la FUNDACIÓ BARÇA s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin
sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:
-

Clàusules Tipus aprovades per la UE.

-

Certificacions dels tercers.

d) DURADA DEL TRACTAMENT: Totes les dades que ens proporcioni seran tractades d´acord al que s´indica
a l´apartat a) de la present base.
Finalitzat el termini indicat, la FUNDACIÓ BARÇA conservarà les seves dades degudament anonimitzades
amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades
per a complir amb qualsevol obligació legal de la FUNDACIÓ BARÇA.
e) EXERCICI DELS SEUS DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça
carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a
proteccio.dades.fundacio@fcbarcelona.cat.
Si tingués qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades de caràcter personal
pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic
dpo@fcbarcelona.cat o per correu postal a l'adreça carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona
(Espanya), amb la referència “DPO”. En el supòsit que no obtingui resposta en un termini raonable (2
mesos) podrà interposar reclamació davant l´Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.
f) CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES DE MENORS: Donat el caràcter obligatori de l´ús de les
dades personals del participant per a la participació a l´Acció, el progenitor o tutor del menor que autoritza
al menor a la participació en la mateixa, en cas de compartir els deures i responsabilitats respecte del
mateix amb una altre persona, garanteix que n’ha recavat el consentiment oportú i que, per tant, subscriu
en nom de tots els responsables del menor. En aquest sentit, la FUNDACIÓ BARÇA es reserva el dret de
contactar amb el progenitor o tutor del menor que resulti guanyador per a recavar qualsevol altre
informació que sigui necessari per a verificar aquest extrem o qualsevol altre que sigui necessari.
BASE 4a.- REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ
Totes aquelles persones interessades en la participació en l´Acció i el concurs hauran de complir els
requisits que es detallen a continuació:

a) Posar un títol creatiu a la fotografia publicada als perfils oficials de les xarxes socials de la
FUNDACIÓ BARÇA durant el període de participació indicat a la base 2ª, participant a l´Acció en els
termes i condicions establerts en les presents bases. Aquesta interacció serà a través d’un
comentari a la publicació realitzada per la pròpia FUNDACIÓ BARÇA, fent servir els recursos de
cada xarxa social (Instagram Stories, etc.)
b) No hi haurà limitació de participacions per part dels usuaris.
c) Els idiomes de comunicació seran català, castellà i anglès segons l’opció escollida pel participant,
quedant exclosos la resta d’idiomes.
d) Tots els comentaris estaran visibles a les xarxes socials de la FUNDACIÓ BARÇA.
e) No podran participar a l’Acció empleats de la FUNDACIÓ BARÇA ni del Futbol Club Barcelona.
BASE 5a.- MECÀNICA DE L´ACCIÓ
a) El jurat encarregat de designar als guanyadors seran els dos ambaixadors del programa One Team de
la FUNDACIÓ BARÇA (Rodrigo de la Fuente i Magatte Niang), qui designaran un llistat on figuraran els
comentaris més creatius i originals enviats per fer de titular a la fotografia. Els dos primers correspondran
als dos (2) guanyadors del concurs, quedant com a reserva els següents per ordre d’originalitat.
b) Quedaran exclosos del concurs qualsevol tipus de comentari que faci servir un llenguatge inapropiat o
ofensiu.
c) La designació dels guanyadors es durà a terme davant de notari, el dia 23 de març de 2021.
d) Un cop celebrat el concurs, el Notari tancarà l’acta on constarà la identificació dels participants (direcció
electrònica) que hagin resultat guanyadors, així com la dels reserves.
e) El resultat del concurs serà comunicat als guanyadors, així com la informació relativa a la logística de
lliurament i recollida del premi.
f) Amb la participació a la present Acció, els participants majors d’edat, i en el cas dels menors, els
progenitors o els representants legals majors d’edat que ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels
mateixos, ACCEPTEN EXPRESSAMENT (i) les presents bases i, (ii) que en el cas que resultin guanyadors de
l’Acció, l’enviament d’un missatge privat a través de la xarxa social per part de la FUNDACIÓ BARÇA al perfil
de l’usuari guanyador a través del que ha participat a l’Acció, servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes,
de la comunicació efectuada per part de la FUNDACIÓ BARÇA, informant sobre dita condició. Aquest
contacte es durà a terme durant la setmana posterior a la designació dels guanyadors. En cas de no ser
possible el contacte amb el participant guanyador en el termini de vint-i-quatre hores (24 h.) a comptar
des del moment en el que es produeixi la primera comunicació, per qualsevol motiu o circumstància aliè
a la FUNDACIÓ BARÇA, el guanyador perdrà els drets sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva
i així successivament.
g) El participant agraciat amb el premi haurà d’acceptar-lo, i en el cas dels menors d’edat, ho faran els
progenitors o els representants legals majors d’edat que ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels
mateixos, manifestant expressament la seva acceptació o renúncia. En el primer supòsit, caldrà que
segueixin estrictament les instruccions facilitades per la FUNDACIÓ BARÇA respecte a la logística de
lliurament i, si escau, recollida del citat premi.
BASE 6a.- PREMI
Cadascun dels dos (2) participants agraciats obtindran com a premi una dessuadora del projecte One Team
signada pels jugadors del primer equip blaugrana de basquet Alex Abrines i Leandro Bolmaro.
Un cop el producte hagi estat enviat i/o lliurat al guanyador, no s’admetrà cap tipus de canvi sobre el
mateix.
En cap cas, els premis inclouen cap altre concepte diferent als descrits anteriorment. Els premis
corresponents als guanyadors seran enviats a la direcció postal que els agraciats indiquin a tals efectes.
Les despeses d’enviament seran per compte i càrrec de la FUNDACIÓ BARÇA.

BASE 7a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI
El participant major d’edat i, en el cas que es tracti d’un menor d’edat, els seus representants legals, que
resulti agraciat, un cop informat de la seva condició de guanyador haurà de donar resposta expressa,
prèvia al lliurament i, si escau, recollida del premi en qüestió, indicant (i) la seva acceptació o (ii) la seva
renúncia al premi amb el que ha estat agraciat, perquè:
a) En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi sota les condicions que la
FUNDACIÓ BARÇA indicarà al guanyador, signant un document que contindrà l’acceptació expressa del
premi que li correspongui i la recepció del mateix amb conformitat, declarant no tenir res a reclamar ni
exigir a la FUNDACIÓ BARÇA.
Si es tracta d’un agraciat menor d’edat, l’acceptació del premi l’hauran de realitzar els seus representants
legals en nom d’aquest, en els termes expressats en el paràgraf anterior.
b) En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, haurà de manifestar-ho per escrit. Si es tracta
d’un participant agraciat menor d’edat, la renúncia o no acceptació del premi, segons correspongui,
l’hauran de realitzar els seus representants legals en nom d’aquest, en els termes expressats anteriorment.
En aquest supòsit, la FUNDACIÓ BARÇA fa constar que l’esmentat premi no es podrà bescanviar per un altre
o pel seu valor en metàl·lic, passant automàticament a ostentar la condició de guanyador el primer reserva,
procedint a atorgar-li el citat premi, seguint el mateix procediment, i així successivament.
BASE 8a.- DIPÒSIT DE LAS BASES DAVANT DE NOTARI
Les bases de la present Acció seran dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.
BASE 9a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en l’esmentada Acció suposa l’acceptació expressa i íntegra sense reserves de:
a) les present bases.
b) la mecànica de participació i concurs.
c) l’ús i tractament de les dades personals dels participants en els termes establerts en les presents bases.
En cas d’existir divergències sobre l’Acció i/o sobre la interpretació de les presents bases, seran
competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, de
forma que els participants en aquesta Acció renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués
correspondre.
En cas que participants menors d’edat participin a l’Acció, serà sempre amb el consentiment dels seus
progenitors i/o persona major d’edat que ostenti la guàrdia i custòdia dels mateixos.
BASE 10a.- COMUNICACIONS DE L’ACCIÓ
Les comunicacions de l’Acció present constaran descrites en els actius de comunicació de la FUNDACIÓ
BARÇA, com ara la seva pàgina web oficial (www.fundacio.fcbarcelona.cat), on a més es podran consultar
les presents bases.
El participant agraciat rebrà les comunicacions a través de la xarxa social que hagi escollit per participar a
l’Acció objecte de les presents bases.

