
 

BASES DEL SORTEIG 
“LLOTJA OBERTA ESTADI “CAMP NOU”  

(-Adults - Temporada Esportiva 2018/2019 -) 
 
BASE 1a.- ÀMBIT.-  
 
1.1. La finalitat d’aquestes bases és la de regular les condicions per a participar gratuïta i automàticament, 
mitjançant inscripció on-line a través de la web oficial del FCB (www.fcbarcelona.cat), en el sorteig d´una 
(1) de les quatre (4) places adreçades al col·lectiu de socis majors de 18 anys,  per presenciar des de la Llotja 
Presidencial de l’estadi “Camp Nou”, algun dels encontres que determini el FCB (al seu únic i exclusiu 
criteri) corresponents a la competició de “Lliga Espanyola de 1a. Divisió” que el 1er. Equip de Futbol del FCB 
disputi a l’Estadi durant la temporada esportiva 2018/2019, llevat que (i) per cancel·lació del partit en 
qüestió, o (ii) causa de força major, ho impedeixi. 
 
1.2. A tals efectes, el FCB, oferirà al seu col·lectiu de socis majors de 18 anys (restant exclosos d’aquest 
sorteig, el col·lectiu de “socis senadors”) un total de quatre (4) places per cadascun dels partits que el FCB 
determini, segons l’indicat al paràgraf anterior. 
 
1.3. En el supòsit que el nombre de sol·licituds no superi el nombre de places ofertes pel FCB en els termes 
establerts a les presents bases, no caldrà realitzar cap sorteig i les places s’assignaran directament per 
l’ordre de número seqüencial assignat a cada sol·licitud/inscripció segons el moment en el que aquesta 
s’hagi dut a terme.  
 
1.4. En cas contrari, és a dir, si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places ofertes pel FCB, serà 
necessari efectuar sorteig que es desenvoluparà sota les condicions i requisits previstos a les presents 
bases.  
 
1.5. El detall sobre (i) el període d’inscripció, (ii) partits i rival del FCB, (iii) dia i hora dels encontres, etc. es 
publicaran a la web del FCB (www.fcbarcelona.cat) tan aviat com sigui possible, un cop conegut el 
calendari oficial de la competició.  
 
BASE 2a.- DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE  NOTARI.-  
 
Les bases del present sorteig queden dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de 
Catalunya. 
 
BASE 3a.- PUBLICACIÓ DE LES BASES.-  
 
Les bases del present sorteig apareixeran publicades a la pàgina web oficial del FCB: www.fcbarcelona.cat 
als efectes de posar en coneixement de tots aquells socis que vulguin participar, el mecanisme de 
participació i de funcionament, al seu cas, del sorteig.  
 
BASE 4a.- PERÍODE D’INSCRIPCIÓ.-  
 
Els socis majors de divuit (18) anys interessats en participar (en els termes establerts a la Base 5.1.c)  podran 
fer-ho en el període comprès entre el dia 30 de juliol i 29 d’agost de 2018. 
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BASE 5a.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.-  
 
5.1. La participació és gratuïta i les persones interessades en participar hauran de reunir els requisits que 
es relacionen a continuació de forma prèvia a la complementació del formulari de sol·licitud:  
 
a) Tenir i mantenir la condició de soci no només en el moment de realitzar la inscripció, sinó en el moment 
en el que, al seu cas, resultin agraciats en el sorteig que correspongui. 
 
b) No és necessari tenir la condició d’abonat a l’estadi “Camp Nou”. 
 
c) Ser major de divuit (18) anys en el moment en el que s’efectuï la inscripció. 
 
d) Estar al corrent de pagament no només en el moment de complimentar el formulari de participació, sinó 
en el moment en el que es designin quins socis han resultat agraciats en el sorteig que correspongui. 
 
e) Hagin renovat el carnet de soci segons la normativa establerta (obligatorietat d’haver-se fet la 
fotografia).  
 
f) No estar complint sanció imposada (i) ni pel Comitè de Disciplina, (ii) ni per la Comissió d’Antiviolència. 
  
5.2. L’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) del FCB, comprovarà aquests paràmetres entre els socis que 
resultin agraciats al sorteig.  
 
BASE 6a.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ.-  
 
a) L’única forma de participar al sorteig serà “on-line”, mitjançant Internet, a través de la plana web oficial 
del FCB, www.fcbarcelona.cat, on els socis majors de 18 anys interessats trobaran aquestes bases i un 
formulari que hauran de complimentar amb totes les dades requerides en el mateix.   
 
b) En el moment de la inscripció es verificarà que les dades dels socis participants són correctes mitjançant 
un sistema de seguretat informàtic. Per tant, qualsevol manca de requisits serà detectada i controlada, i 
comportarà l’automàtica anul·lació de la inscripció, perdent el participant el dret de participació, per falta 
de compliment dels requisits necessaris i imprescindibles de participació.  
  
c) El sistema informàtic adjudicarà un número seqüencial d’ordre d’inscripció, a cada formulari validat, 
segons el moment en que aquesta es dugui a terme, enviant un mail al soci sol·licitant, confirmant que la 
sol·licitud ha estat processada correctament. Aquest e-mail haurà de ser conservat pels receptors ja que 
serà necessari per qualsevol gestió i/o reclamació. 
 
d) Cada soci tindrà una (1) única participació en el sorteig i, per tant, només s’efectuarà una (1) única 
inscripció. Qualsevol duplicitat serà controlada mitjançant un sistema de seguretat informàtic, de forma 
que, només s’admetrà una (1) inscripció per soci, quedant anul·lades les addicionals.  
 
BASE 7a.- MECÀNICA DEL SORTEIG.-  
 
7.1. En el cas que el nombre de socis sol·licitants inscrits correctament, NO superi el nombre de places 
ofertes pel FCB pels partits que determini tal i com s’ha indicat a la Base 1a., dites places s’assignaran 
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directament, seguint l’ordre correlatiu del número seqüencial assignat a cada petició, començant pel 
número “1” i fins a exhaurir la quantitat total de quatre (4) places per partit determinat pel FCB. Per tant, 
només en el cas que el nombre d’inscripcions SI superi el nombre de places ofertes per partit (més de 
quatre), serà necessari efectuar un sorteig. Aquest serà públic i es realitzarà davant Notari el dia 30 d’agost 
de 2018 i es desenvoluparà de la següent manera: 
 
a) Entre tots els socis que hagin complimentat correctament el formulari de participació, i aquest hagi estat 
validat correctament pel FCB, es crearà un únic fitxer, independentment de l’idioma escollit per a participar. 
 
b) El sorteig s’efectuarà per combinació aleatòria triant-se informàticament tants números com siguin 
necessaris, segons nombre de partits seleccionats, a discreció del FCB, per al premi, amb la finalitat de 
cobrir les places de guanyadors i suplents.  
 
c) Els números seqüencials s’agruparan en grups de quatre (4), segons ordre d’extracció (no sent possible 
l’alteració en aquest ordre d’extracció) fins a cobrir les places guanyadores, adquirint la condició de 
suplents la resta de números per estricte ordre d’extracció. 
 
d) Un cop celebrat el sorteig, el Notari tancarà l’acta on constarà la identificació dels socis que han resultat 
agraciats, així com la dels reserves (ID/número de clau d’associat), quedant la resta de participants, a partir 
del darrer agraciat com a reserves amb l’ordre de prioritat establert pel número seqüencial assignat segons 
el moment d’inscripció.  
 
e) Qualsevol manca de requisits serà detectada i controlada pel FCB, i comportarà l’automàtica anul·lació 
de la condició d’agraciat, perdent el dret al premi, per falta de compliment dels requisits necessaris i 
imprescindibles de participació.  
 
f) El resultat del sorteig serà comunicat a cada agraciat mitjançant contacte per correu electrònic o trucada 
telefònica, així com la informació relativa a la logística de lliurament, recollida i gaudiment del premi, pel 
personal del FCB designat a tals efectes, amb antelació suficient a la data en que hagin d’assistir a la Llotja 
Presidencial de l’estadi “Camp Nou”, i addicionalment també de forma telefònica, quedant la resta dels 
socis, a partir del darrer agraciat (per partit), com a reserves amb l’ordre de prioritat establert pel número 
seqüencial assignat segons el moment d’extracció. 
 
g) Per l’anterior, la participació a l’acció, comporta no només l’acceptació i consentiment de les presents 
bases, sinó que a més a més en el cas dels socis agraciats ja sigui per assignació directa o per sorteig, 
l’acceptació i consentiment que la comunicació efectuada per e-mail o per telèfon per part del FCB a 
l’adreça de correu electrònic i/o número fix/mòbil que hagin facilitat en el formulari de 
participació/inscripció, servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, de dita comunicació efectuada per 
part del FCB, informant sobre dita condició de guanyador i la logística relativa al premi amb el que ha 
resultat agraciat. Aquesta comunicació haurà de ser conservada pels receptors ja que serà necessària per 
qualsevol gestió i/o reclamació. 
 
h) En cas de no ser possible el contacte amb els socis guanyadors en qüestió, en el termini de vint-i-quatre 
hores (24h.) a comptar des del primer intent de contacte, per qualsevol motiu o circumstància aliè al FCB, 
aquests perdran els drets sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així successivament. 
 
i) D’altra banda, els socis agraciats que no compleixin amb les indicacions que per a la logística de 
gaudiment del premi determini el FCB, sense esgrimir causa de força major ni/o impediment justificat, 



 

s’entendrà que renuncien al mateix per no haver atès als requisits establerts pel FCB envers la referida 
logística de recollida. Així doncs, el premi restarà a disposició del FCB que l’adjudicarà als socis que hagin 
resultat reserves del sorteig, havent de fer-ho en el mateix ordre i condicions que els previstos en aquestes 
bases. 
 
j) A la pàgina web del FCB (www.fcbarcelona.cat) es publicaran el nombre total de socis agraciats amb els 
corresponents números clau o “ID”. 
 
BASE 8a.- EXCLUSIONS.-  
 
No podrà resultar guanyadora cap persona que no compleixi tots i cadascun dels requisits establerts a la 
Base 5a.  
 
BASE 9a.- PREMI.-  
 
9.1. La finalitat i premi del sorteig serà donar la possibilitat als agraciats d’assistir a la Llotja Presidencial 
de l’estadi “Camp Nou”, en grups de vuit (8) persones, és a dir, (4) socis amb un (1) únic acompanyant 
cadascun d’ells, per gaudir d’un dels partits que determini el FCB (al seu únic i exclusiu criteri) 
corresponents a la competició de “Lliga Espanyola de 1a. Divisió” que el 1er. Equip de Futbol del FCB disputi 
a l’Estadi durant la temporada esportiva 2017/2018, llevat que (i) per cancel·lació de l’encontre, o (ii) causa 
de força major, ho impedeixi.  
 
9.2. Cadascun dels guanyadors podrà designar com a acompanyant a una (1) única persona que 
independentment de l’existència de vincle familiar o no, ha d’ostentar necessàriament la condició de soci 
del FCB, sent requisit imprescindible per a ostentar la condició d’acompanyant de l’agraciat que 
correspongui.  
 
L’Oficina d’Atenció al Barcelonista (en endavant OAB), comprovarà aquests paràmetres entre els socis 
agraciats pel sorteig i en cas, que algun d’ells no els compleixi, aquella persona serà substituïda pel primer 
reserva per ordre d’extracció, i així successivament.   
 
BASE 10a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI.-  
 
10.1. El premi és personal i intransferible no podent, els socis que hagin resultat agraciats, cedir-lo a un 
tercer. 
 
10.2.  Per tant, els agraciats al sorteig, un cop informats per part del FCB de la seva condició de guanyadors,, 
hauran de donar resposta expressa, prèvia al lliurament del premi en qüestió, confirmant (i) la seva 
acceptació o renúncia i (ii) si assistiran sols o acompanyats. Tenint en compte l’anterior, en cas: 
 
a) D’acceptació, indiquin si assistiran sols o bé amb acompanyant en els termes establerts a les presents 
bases, sent necessari que signin un document que contindrà l’acceptació expressa del premi i la recepció 
del mateix amb conformitat, declarant no tenir res que reclamar ni exigir al FCB, comprometent-se a 
complir estrictament les indicacions i/o instruccions que estableixi el FCB per accedir a la Llotja 
Presidencial de l’estadi “Camp Nou”, el dia del partit amb el que hagin estat agraciats. Així mateix, serà 
necessari que confirmin i facilitin al FCB:  
 
 El seu nom i primer cognom, així com al seu cas, el de l’acompanyant que hagin designat. 
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 El seu número clau i número de soci, així com al seu cas, el de l’acompanyant que hagin designat.  

 
 El seu DNI Passaport, NIE i/o qualsevol altre document oficial que acrediti la seva personalitat i dades, 

així com al seu cas, el de l’acompanyant que hagin designat.  

 La seva adreça postal, adreça de correu electrònic i/o telèfon fix/mòbil.  

En aquest sentit, el soci agraciat, ha d’obtenir amb caràcter previ a dita comunicació al FCB, les oportunes 
autoritzacions i/o consentiments expressos i que legalment són exigibles, de la persona que designi com 
a acompanyant. Per tant, el FCB entendrà que aquest consentiment per part del citat “acompanyant”, ha 
estat atorgat lliure i voluntàriament, sense cap vici al soci agraciat que correspongui, quedant eximit el FCB 
de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte. A tals efectes, amb l’acceptació d’aquestes bases per part 
del soci en el procés de participació a l’acció, manifesta estar plenament facultat per atorgar els 
consentiments i autoritzacions que siguin preceptius envers el citat “acompanyant”, sota la seva pròpia, 
única i total responsabilitat, acceptant a més a més en el nom d’aquest, la regulació establerta a aquestes 
bases, eximint al FCB de qualsevol responsabilitat al respecte. 
 
b) De renúncia o no acceptació del premi, manifesti la seva decisió per escrit al FCB. En aquest supòsit el 
FCB, informarà als interessats que l’esmentat premi no es podrà bescanviar per un altre o pel seu valor en 
metàl·lic, perdent els drets sobre el premi. 
 
10.3. El premi haurà de ser necessàriament gaudit per cadascun dels socis agraciats. En conseqüència, la 
comercialització de qualsevol dels elements que conformen el citat premi i/o qualsevol tipus de cessió o 
transmissió onerosa del mateix a cap tercer, sigui o no soci del FCB (dret d’entrada, documentació 
acreditativa com a guanyador), està estrictament prohibida i podria comportar l’automàtica revocació del 
premi i l’anul·lació del seu contingut sense cap tipus de compensació ni devolució del preu, a més de 
procedir a notificar tal conducta a la Comissió Disciplinària del FCB als efectes que adopti les mesures 
adients. 
 
BASE 11a.- MISCEL·LÀNIA.-  
 
a) L’accés a l’estadi “Camp Nou” estarà subjecte al compliment de:  
 
 Els termes i condicions establerts al Reglament de venda de la compra i ús d’entrades establerts per 

la Lliga de Futbol Professional.    
 L’establert en la normativa actualment vigent en matèria de violència, racisme, xenofòbia i la 

intolerància en l’esport (Llei 19/2007 d’11 de juliol i Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer).  
 Les normes pròpies de l’estadi “Camp Nou”. 
 El disposat a qualsevol normativa aplicable en matèria d’accessos, seguretat, salut, etc. 
 
b) Així mateix, l’accés a l’estadi “Camp Nou” pot comportar per raons de seguretat: 

 
 Inspeccions. 
 Escorcolls. 



 

 Etc. 
 
c) L’entrada és personal i intransferible. Per tant, haurà de ser necessàriament utilitzada pel soci agraciat, 
sent responsable del seu bon ús. En conseqüència, la comercialització d’entrades i/o qualsevol altre tipus 
de cessió o transmissió onerosa de les mateixes està estrictament prohibida, així com utilitzar-la amb 
finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sorteigs) i podria 
comportar l’automàtica anul·lació de la mateixa sense cap tipus de compensació ni devolució del preu, a 
més de procedir-se a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FCB als efectes que adopti les 
mesures adients.  
 
d) El FCB informa als seus socis que la LNFP en la seva condició d’organitzadora de la competició, es reserva 
el dret a sol·licitar a les persones que pretenguin accedir a l’estadi “Camp Nou”, documentació oficial que 
contingui una fotografia i signatura del seu titular, i en permeti la seva identificació (DNI, NIE, Passaport, 
etc.). En el cas de detectar-se qualsevol anomalia, com ara la no correspondència entre el soci agraciat 
amb l’entrada i el portador de la mateixa, se li denegarà l’accés a l’estadi “Camp Nou” a dita persona, 
quedant a disposició del FCB, de la LNFP o les autoritats competents a tals efectes (p.e. vigilància privada, 
forces i cossos de seguretat), restant automàticament anul·lada, sense cap tipus de compensació ni 
devolució del preu, a més de procedir a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FCB als efectes 
que adopti les mesures adients, (en el cas dels socis) i de les autoritats corresponents per a què aquestes 
adoptin les mesures administratives, policials i/o legals que corresponguin.  

 
e) Els socis han de conservar l’entrada no només durant tot el període de temps que duri el partit, sinó 
mentre romanguin a les instal·lacions del FCB i més concretament a les de l’estadi “Camp Nou”, estant 
obligats a mostrar-la al personal designat pel FCB, per la LNFP o les autoritats competents a tals efectes 
(p.e. vigilància privada, forces i cossos de seguretat), en el cas que així se’ls requereixi. 

 
f) El FCB no es fa responsable de cap pèrdua o sostracció d’entrades. 

 
g) En el cas de detectar-se qualsevol anomalia en l’entrada (falsificació, imitació, trencament, etc.) o en la 
seva obtenció per un canal no autoritzat (robatori, compra mitjançant revenda, etc.), a la persona portadora 
de la mateixa, se li denegarà l’accés a l’estadi “Camp Nou”, quedant a disposició del FCB, de la LNFP i/o 
autoritats competents, restant automàticament anul·lada, sense cap tipus de compensació ni devolució del 
preu, a més de procedir a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FCB als efectes que adopti 
les mesures adients, (en el cas dels socis) i de les autoritats corresponents per a què aquestes adoptin les 
mesures administratives, policials i/o legals que corresponguin.  
 
BASE 12a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.-  
 
12.1. La participació en el procés de participació suposa l’acceptació expressa i íntegra sense reserves: (i) 
de les presents bases, (ii) dels termes i condicions de l´ús d’entrades establerts al seu cas per la pròpia LNFP 
i de la normativa actualment vigent en matèria de violència, racisme, xenofòbia i la intolerància en l’esport 
(Llei 19/2007 d’11 de juliol i Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer), (iii) el coneixement de la mecànica de 
participació i al seu cas, sorteig, (iv) de l´ús i tractament de les dades personals dels socis participants en 
els termes establerts en les presents bases, i (v) l´ús, difusió i publicació de les fotografies i/o 
enregistrament audiovisual en els termes establerts en les presents bases.  
 
12.2. En cas d’existir divergències sobre el sorteig i/o sobre la interpretació de les presents Bases, seran 
competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar, els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, de 



 

forma que els participants en aquest sorteig renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués 
correspondre. 
 
BASE 13a.- DRETS D’IMATGE. 
 
Els socis participants agraciats en els termes establerts en les presents bases donen el seu consentiment 
exprés al FC BARCELONA, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge 
(incloent la seva imatge, nom i veu) mitjançant les fotografies i/o enregistraments audiovisuals que puguin 
fer-se, individual o conjuntament a través del personal del FC BARCELONA o tercers autoritzats per aquest, 
tant en el moment en el que es traslladin a les instal·lacions del FC BARCELONA pel lliurament del citat 
premi, així com en el decurs del partit objecte del mateix, pel seu ús publicitari, així com la participació a 
les possibles entrevistes i/o reportatges que se´l hi puguin realitzar.  A tals efectes, el FC BARCELONA restarà 
autoritzat per fer ús del referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, sigui emprat de 
forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o informació relatius a la present acció en qualsevol dels 
actius de comunicació del CLUB en el territori del món i per temps indefinit, renunciant a qualsevol 
remuneració i/o reclamació sota cap concepte, per la presa de dites imatges fotogràfiques i/o 
enregistrament audiovisual, la seva conservació, i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, 
els suports, actius publicitaris i promocionals, en els que pugui aparèixer la imatge del guanyador (ja sigui 
de forma individual o col·lectiva), és i serà propietat del FC BARCELONA.  
 
Tots els socis participants manifesten que ostenten tots el drets i legitimació necessaris per a l’atorgament 
de les presents cessions i autoritzacions, responent davant qualsevol reclamació de tercers que el FC 
BARCELONA pugui rebre per l’ús de les imatges aquí autoritzat. 
 
BASE 14a.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL.-   
 
a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades pel FC BARCELONA, amb 
domicili al carrer Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298. 
 
b) FINALITATS: Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en el sorteig, així 
com per procedir, al seu cas, a l’entrega del premi i publicar el seu nom en el cas de resultar guanyador. 
 
c) 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 del FC BARCELONA, els quals realitzen 
determinades activitats per al CLUB, 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 e) següent. 
 
d) DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS: Per alguns serveis, podem tractar les seves 
dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de 
forma automàtica sense intervenció humana. Per exemple, podrem segmentar-lo segons si tenen interès 
en determinades seccions del FC BARCELONA, o utilitza els nostres serveis com per exemple el Wifi gratuït 
en les nostres instal·lacions. 
 
Tanmateix podem elaborar un perfil mitjançant l’anàlisi del seu comportament a la web o mostrant-l’hi 
productes que puguin ser del seu interès, en base a les preferències que hagi mostrat mitjançant la seva 
navegació, o informació obtinguda mitjançant les cookies.  
 



 

e) TRANSFERENCIES INTERNACIONALS: El FC BARCELONA, com entitat de projecció internacional, té 
proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que 
les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, 
emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etc.). 
 
En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les 
garanties oportunes, que podran incloure: 
 

− Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que 
proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits 
establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. 

 
− Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que 

estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord als requisits del Reglament 
Europeu de Protecció de Dades. 

 
f) DURACIÓ DEL TRACTAMENT: Totes les dades que ens proporcioni durant la participació en el concurs 
seran tractades fins la finalització del concurs. 
 
Finalitzat el termini indicat, el FC BARCELONA 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 del CLUB. 
 
g) EXERCICI DELS SEUS DRETS: En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels 
tractaments indicats anteriorment. 
 
Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat 
mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció carrer Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona 
(España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a 
proteccio.dades@fcbarcelona.cat  
 
Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió 
relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la 
direcció carrer Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), a la atenció del “Delegat de Protecció 
de Dades”, o bé per correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat. 
 
A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera 
que el FC BARCELONA ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol 
altre normativa vigent relacionada. 
 
BASE 15a.- COMUNICACIONS.-  
 
Les comunicacions relatives al procés de sol·licitud i al sorteig, objecte de les presents bases i la seva 
mecànica vindran descrites en la pàgina web del FCB: www.fcbarcelona.cat.  
 
 

http://www.fcbarcelona.cat/

