1. Identificació de l'organitzador
Fundación IDEE
Carrer La Palma 33 4ª Planta, 25002 Lleida
G25720012
Idee@fidee.eu
2. Dates de començament i fininalització de la promoció
La data d'inici per a la participació al sorteig és el 19 de febrer de 2019 a les 11.00 h i la
data de finalització és el 19 de març de 2019 a les 23.59 h
Aquestes dates marcaran la validesa de les sol·licituds de participació enviades pels
usuaris. D'aquesta manera, els registres d'usuaris que siguin posteriors a la data de
finalització no podran entrar en el sorteig.
3. Mecànica de la promoció i requisits de participació
Condicions. Les condicions necessàries que han de complir els usuaris per a participar en el
sorteig són les següents:
1. Seguir el nostre compte d'Instagram @Fundacio_idee,
2. Donar like al post publicat i comentar el post.
Aquesta promoció està destinada a tots els públics, i només serà vàlida per a
realitzar una de les nostres ofertes proposades en el catàleg 2019
4. Data de realització de la promoció i nombre de guanyadors
El sorteig es realitzarà el dia 20 de març de 2019; aquest mateix dia a les 11.00 h es
comunicarà qui és el guanyador del sorteig, en el cas de no voler ser participant d'una de
les nostres estades a l'estranger, el guanyador pot donar el seu premi a qualsevol
persona.
Informem que aquest sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma de selecció
aleatòria Easypromos, que emetrà un certificat de validesa d'aquest.
5. Valor i naturaleza sobre el premi ofert
El premi que rebrà el guanyador és un descompte de 100 euros en la seva inscripció a una
de les nostres estades a l'estranger.
6. Notificació als guanyadors
El dia 20 de març de 2019 es notificarà el resultat amb el guanyador. Primerament, es
publicarà en les nostres xarxes socials la llista amb guanyador i el suplent, seguidament es
farà un esment en les històries perquè el guanyador contacti amb nosaltres en 48 hores. Si
el guanyador no ha contactat amb la nostra organització transcorregudes 48h, el premi
s'atorgarà al suplent, amb qui realitzaríem el mateix procés perquè es posés en contacte
amb la nostra organització.

7. Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual del guanyador
En concret, els guanyadors i suplents hauran d'acceptar que el seu nom d'usuari i foto de
perfil pública en xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter) es publiquin en els nostres
perfils i/o lloc web per a comunicar els resultats del sorteig.
8. Post o comentaris
Els participants, en fer un comentari en la publicació del nostre Instagram han de tenir clar
que han de complir amb les normes del sorteig. No estaran permesos el comentaris el
contingut dels quals es consideri inadequat, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o
que poguessin vulnerar drets de tercers. Tots aquells participants que incloguin continguts
ofensius seran exclosos del sorteig, a més d'eliminar-se els seus comentaris.
9. Desqualificacions i penalitzacions
La nostra organització es reserva el dret de donar de baixa o desqualificar a usuaris que
incompleixin les regles de la promoció o de penalitzar en cas que algun participant hagués
actuat de manera fraudulenta.
10. Exoneració de responsabilitat de l’organitzador en cas d’incumpliment dels
participants
L'organització no es fa responsable davant l'incompliment d'un participant o davant l'ús que
el participant pugui fer amb el premi rebut, de tal forma que l'organitzador no es faria
responsable en cas que el guanyador fes un mal ús del premi o incomplís el que es disposa
en les bases legals.
11. Protecció de dades de caràcter personal
L'organitzador de la promoció obtindrà les dades dels guanyadors i els suplents, així com les
seves fotos de perfil públiques. En conseqüència, s'hauran de tenir en compte les qüestions
que exigeix la llei de protecció de dades, és a dir, haurem d'informar els guanyadors i
suplents que les seves dades s'incorporaran a un fitxer, especificar les finalitats per a les
quals s'utilitzaran aquestes dades, si se cediran a tercers i informar dels drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició (ARC).
12. Contacte i reclamacions
Els participants podran contactar amb la nostra organització a través d'un missatge privat
en Instagram o a través del correu electrònic idee@fidee.eu per a qualsevol dubte o
reclamació.

13. Acceptació de les bases
Els usuaris d'Instagram, Twitter o Facebook acceptaran aquestes bases legals pel fet de
participar en el nostre sorteig. Fur jurisdiccional i llei aplicable. La llei aplicable serà
l'espanyola i el fur jurisdiccional en cas de conflicte haurà de ser, segons la Llei, el dels
jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

