
PROMO SAMARRETA 2018 FC BARCELONA 
 
Futbol Club Barcelona amb domicili social a l’Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028 Barcelona i 
amb CIF: G-08.266.298 (en endavant FC Barcelona) organitza la promoció “PROMO 
SAMARRETA 2018” (en endavant la “Promoció”), dirigida a aquelles persones majors de 18 
anys que vulguin participar-hi, sense limitació territorial. La Promoció serà vàlida durant el dia 
27 de maig i fins a les 23 hores 59 minuts i 59 segons del mateix dia 27 de maig de 2017. 
 
Únicament estarà permesa la participació en la Promoció a majors de 18 anys. 
 
I. MECÀNICA D’INSCRIPCIÓ: 
Per participar en la Promoció el participant haurà de compartir a les seves xarxes socials 
(Facebook, Twitter o Instagram) una foto relacionada amb el FC Barcelona el dia 27 de maig de 
2017, amb el hashtag #CopaFCB. 
 

II. MECÀNICA DEL CONCURS I PREMIS: - El participant compartirà una foto relacionada amb el 

FC Barcelona a les seves xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram), amb el hashtag 

#CopaFCB, durant el dia 27 de maig de 2017. - Un comitè organitzador designarà el “moment 

guanyador”, que consisteix en hora, minut i segon exacte del 27 de maig de 2017. - La 

fotografia que hagi estat compartida en aquest “moment guanyador” serà la guanyadora de la 

Promoció. - Si no hi hagués una fotografia publicada en aquest moment exacte, la primera 

fotografia publicada després d’aquest “moment guanyador” serà la guanyadora de la 

Promoció. - El premi consistirà en una equipació del Barça de la temporada 2017/2018. - El FC 

Barcelona contactarà amb el guanyador a través de xarxes socials i l’informarà que ha estat 

premiat per concretar la direcció d’enviament o el punt de recollida. - Si el guanyador no 

respon en 48 hores, el premi passarà a la següent foto pujada a les xarxes socials. - El 

guanyador no podrà canviar, modificar o substituir el premi. El premi no serà reemborsable pel 

seu valor econòmic. - No s’admetran, i per tant no podran ser guanyadores de la Promoció, 

fotografies que puguin considerar-se ofensives o desagradables per qualsevol motiu. 

 

III. CONSIDERACIONS GENERALS I REQUISITS IMPRESCINDIBLES DE PARTICIPACIÓ: No podran 

participar en el concurs menors de 18 anys. La participació en la Promoció suposa l’acceptació 

de les presents bases en la seva totalitat. En conseqüència, qualsevol manifestació de no-

acceptació d’aquestes suposarà l’exclusió del participant i, per tant, el FC Barcelona quedarà 

alliberat de qualsevol obligació que pogués haver contret amb el participant. Amb l’acceptació 

de les bases legals, l’afectat queda informat i consent que les dades recollides, d’acord amb el 

que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran 

incloses en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable del 

qual és el FC Barcelona, amb la finalitat de gestionar els participants inscrits a la Promoció. 

 

IV. DRETS D’IMATGE Segons el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció 

Civil del Dret a l’Honor, Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, s’estableix que 

l’acceptació del premi per part del guanyador implica l’atorgament exprés de l’autorització 

prevista a l’empresa organitzadora per utilitzar el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol 

activitat pública o de difusió relacionada amb la present Promoció. 

 



V. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL De conformitat amb la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari que 

participa en la Promoció queda informat i autoritza el registre de les dades personals que 

faciliti en un fitxer el responsable del qual és FC Barcelona, amb la finalitat de gestionar la 

Promoció d’acord amb els tractaments de les dades personals informades en aquestes bases. 

Els participants en la Promoció autoritzen que les seves dades siguin cedides al FC Barcelona i 

l’autoritzen a utilitzar-les amb fins exclusivament comercials, així com a incorporar-les a un 

fitxer automatitzat i del qual serà responsable el FC Barcelona per comunicar-se amb l’usuari 

en el futur. El participant autoritza al FC Barcelona, així com a totes aquelles terceres persones 

físiques o jurídiques a les quals el FC Barcelona pugui cedir els drets d’explotació sobre les 

imatges, o part d’aquestes, a utilitzar indistintament totes les imatges o parts d’aquestes en 

què intervé o apareix com a guanyador de la Promoció. Aquesta autorització no té àmbit 

geogràfic determinat, per la qual cosa el FC Barcelona i altres persones físiques o jurídiques a 

les quals ell pugui cedir els drets d’explotació sobre les imatges, o parts d’aquestes, en què 

intervingui, podran utilitzar aquestes imatges, o parts d’aquestes, en tots els països del món 

sense limitació geogràfica de cap classe. Aquesta autorització es refereix a la totalitat d’usos 

que puguin tenir les imatges, o parts d’aquestes, en les quals aparegui, utilitzant els mitjans 

tècnics coneguts en l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur, i per a 

qualsevol aplicació. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o 

aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 

1/85, de 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i la 

Pròpia Imatge. Aquesta autorització no fixa cap límit de temps per a la seva concessió ni per a 

l’explotació de les imatges, o part d’aquestes, en les quals aparegui la candidata, de manera 

que l’autorització es considera concedida per un termini de temps il·limitat. 

 

VI. DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O OPOSICIÓ: Els participants podran 

exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades de la 

seva titularitat mitjançant sol·licitud escrita, acompanyada de còpia del DNI o un altre 

document oficial d’identificació personal, dirigida a: Futbol Club Barcelona, avinguda Arístides 

Maillol s/n, 08028 Barcelona, indicant la referència “Promoció samarreta 2018”.  

 

VII. JURISDICCIÓ COMPETENT: Per tots els dubtes puguin derivar-se de la interpretació del 

present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de 

Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 

 

VIII. CONSIDERACIONS GENERALS: L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, 

prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta Promoció si concorren circumstàncies excepcionals 

que n’impedeixen la realització, i comunicarà aquestes circumstàncies de manera que s’eviti 

qualsevol perjudici per als participants. L’empresa organitzadora de la Promoció no serà 

responsable dels retards, les pèrdues o els deterioraments per causes que no li siguin 

imputables. L’empresa organitzadora tampoc respondrà dels casos de força major que puguin 

impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi. Així mateix, l’empresa 

organitzadora queda exempta de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, 

així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant 

el gaudi del premi. L’empresa organitzadora exclou qualsevol responsabilitat per danys i 



perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de 

continuïtat del funcionament del web mitjançant el qual es participa en la Promoció, a la 

defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir-hi i, en particular, encara que 

no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de 

respostes de participació a través d’internet. L’empresa organitzadora es reserva el dret 

d’eliminar la Promoció per causa justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el 

bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquesta. 


