BASES DEL SORTEIG “III CARRERA AECC – BARCELONA 2019”
PRIMER. - EMPRESA ORGANITZADORA DEL SORTEIG
El present sorteig s'organitza per U1ST SPORTS MÀRQUETING, S.L., domiciliada a Madrid,
al carrer Maestro Ripoll 9, 28006, i amb N.I.F. B-84457324 (d'ara endavant, “U1st”) per a la
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER (d'ara endavant, “AECC”).
SEGON. - ÀMBIT GEOGRÀFIC
L’àmbit d'aplicació d'aquest sorteig és tot el territori espanyol (d'ara endavant, el “Sorteig”).
TERCER. - ÀMBIT TEMPORAL
El període de vigència del Sorteig, durant el qual els participants podran realitzar l'acció que
dóna dret a participar en aquest, començarà el dia 30 de setembre de 2019 a les 00.00 i
finalitzarà el 27 d'octubre de 2019 a les 00.00.
El període de vigència detallat estableix el termini en el qual les sol·licituds envidades pels
usuaris seran vàlides. Els registres d'usuaris que siguin posteriors a la data definida no
podran entrar en el Sorteig.
QUART. - COMUNICACIÓ
El Sorteig es comunicarà al públic a través de la pàgina web de la AECC
(https://www.aeccenmarxabarcelona.org/), i a través dels perfils de RRSS de la AECC i dels
perfils de RRSS (Instagram i Facebook) del sponsor del Sorteig: FARMAOPTICS.
CINQUÈ. – MECÀNICA
Totes aquelles persones que desitgin participar en el Sorteig hauran de complir amb els
requisits establerts en les presents Bases. La mecànica del Sorteig serà la que es detalla a
continuació:
El Sorteig es promocionarà, durant el període indicat en l'Apartat Tercer, i per a participar
cada participant haurà d'inscriure's correctament en algunes de les tres modalitats (2,5 km.;
5km.; 10km.) de la III CARRERA AECC – BARCELONA 2019 (d'ara endavant, la “CARRERA”).
Per a la inscripció en algunes de les tres (3) modalitats cal completar els formularis
corresponents en cada pestanya de la pàgina d'inscripció de la CARRERA
(https://www.aeccenmarxabarcelona.org/).
Pel fet de complir els requisits plantejats i inscriure's correctament, els participants
entraran el sorteig de dos (2) Rayban Club Round Classic.
Les bases legals estaran disponibles en tot moment durant la vigència del Sorteig per a tots
els usuaris a través d'un link que es trobarà en la pàgina web de la AECC
(https://www.aeccenmarxabarcelona.org/).
El fet d'inscriure's en algunes de les modalitats de la CARRERA durant el període de vigència
d'aquest Sorteig implica l'acceptació íntegrament i sense reserves de les presents Bases.
U1st rebutjarà qualsevol participació que no compleixi amb les condicions de participació
establertes en les presents Bases.

Sense limitar en cap mesura els drets reconeguts als consumidors per les disposicions que
resultin aplicables, U1st no és responsable de la pèrdua o demora per qualsevol interrupció,
falta temporal de disponibilitat o de continuïtat de funcionament, problema en la
transmissió, perduda d'informació, frau, desperfecte en la xarxa, problema de funcionament
de software, problema d'accés, de comunicació o de resposta o alteració del Sorteig per
problemes tècnics o d'una altra naturalesa que escapin al seu control.
SISÈ. - CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La participació en el Sorteig és personal i intransferible, podran participar en aquest Sorteig
les persones físiques majors d'edat i que resideixin a Espanya.
No obstant això, en el cas que alguns dels participants fossin menors d'edat, la seva
candidatura només serà vàlida si adjunten en el formulari d'inscripció oportú la
corresponent autorització per escrit de la mare, pare, tutor o tutora. A més a més, aquesta
ha d'anar acompanyada de l'acreditació documental de la relació de filiació o tutela entre el
menor d'edat i la persona que autoritza la seva participació.
No podran participar en el Sorteig, els empleats, becaris, distribuïdors, subcontractistes i
altres agents o representants de U1st i AECC, o de qualssevol altres entitats que hagin
intervingut en el desenvolupament del Sorteig. Tampoc podran participar els familiars de
les anteriors persones fins al segon grau de consanguinitat, cònjuges o parelles de fet.
La identitat dels guanyadors es podrà comprovar mitjançant la presentació del D.N.I. o un
altre document oficial acreditatiu de la identitat de les persones físiques.
U1st queda facultada per a excloure als participants que no compleixin amb els requisits del
present Sorteig o que, segons pel que s’embli U1st, haguessin incomplit qualsevol altra
previsió de les presents Bases. De la mateixa manera, qualsevol indicació falsa o indicis
d'identitat o domicili fals o frau, ocasionarà la desqualificació immediata del participant i, si
escau, la impossibilitat de gaudir del Premi.
U1st es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment els canvis que entengui oportuns en
les presents Bases i a prendre les mesures convenients per a resoldre conflictes o dificultats
que puguin sorgir en el Sorteig, sempre que estiguin justificades, no perjudiquin
indegudament els participants en el Sorteig i es comuniquin degudament.
SETÈ. - PREMI
Els dos (2) participants que, d'acord amb aquestes Bases, resultin guanyadors del Sorteig
rebran cadascun unes (1) Rayban Club Round Classic (RB4246 99051 - RB4246 90151).
El Premi no inclourà cap altra prestació, despesa o servei diferent dels expressament
indicats en el present apartat.
Si a causa de circumstàncies més enllà del control de la AECC, és incapaç de proporcionar el
Premi indicat podrà concedir un altre premi equivalent d'igual o major valor.
El Premi objecte del present Sorteig queda subjecte a aquestes Bases. El Premi no serà
susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. Si un guanyador
rebutja el Premi, no se li oferirà cap premi alternatiu. El Premi no podrà ser objecte de
negocis jurídics celebrats amb finalitats comercials o publicitaris.

VUITÈ. - SELECCIÓ DELS GUANYADORS I LLIURAMENT DELS PREMIS
Es sortejarà el premi aleatòriament, mitjançant la plataforma EASYPROMOS, entre tots els
participants que hagin participat vàlidament en el Sorteig i, per tant, s'hagin inscrit
correctament.
EASYPROMOS és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del Sorteig i
com a prova d'això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el
resultat dels quals és inalterable per l'organitzador del Sorteig, i que qualsevol usuari
participant pot sol·licitar a l'organitzador.
U1st es posarà en contacte via e-mail amb els dos (2) guanyadors per a sol·licitar-li
l'acceptació expressa de la seva condició de guanyadors del premi, i al seu torn alguna prova
que acrediti la seva identitat tal com una còpia de la seva D.N.I o Passaport.
No obstant això, si un participant guanyador no acceptés el Premi o si no respon en un
termini de cinc (5) dies o si hagués incomplit les presents Bases o si renunciés al Premi,
s'assignarà el Premi al següent participant, que hagi estat triat aleatòriament, mitjançant la
plataforma EASYPROMOS, i així successivament fins a contactar amb un guanyador o
esgotar la llista de participants.
Si tots els participants no fossin localitzats conforme a l'anterior, si no accepten el premi o
si no tenen dret al premi, U1st es reserva el dret a declarar el premi desert.
Els dos (2) guanyadors es donaran a conèixer en el termini de deu (10) dies des de la
finalització del Sorteig.
Una vegada efectuada la notificació i acceptació, les identitats dels guanyadors es publicaran
en les plataformes de comunicació del Sorteig.
Els Premis es lliuraran exclusivament dins del territori espanyol en la direcció assenyalada
per cada participant guanyador.
NOVÈ. - DRETS D'IMATGE DEL GUANYADOR
Els participants guanyadors autoritzen a U1st, a la AECC, i a FARMAOPTICS a utilitzar els
seus noms i imatges en el material publicitari relacionat amb el present Sorteig, incloent,
sense limitació, a través d'internet o per a comunicar la seva condició de guanyadors, així
com per a la promoció dels seus productes i activitats, sense limitació temporal ni territorial.
En tot cas, els guanyadors estan d'acord a participar sense contraprestació en la publicitat
relacionada amb aquest Sorteig.
Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin
atemptar al dret a l'honor en els termes previstos en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig,
de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i familiar i a la Pròpia Imatge.
DESÈ. - ASSISTÈNCIA A L’USUARI
En cas de produir-se qualsevol incidència en el Sorteig, el participant pot dirigir-se a U1st
Sports Màrqueting, S.L., carrer Maestro Ripoll 9, 28006, Madrid, indicant la referència “III
CARRERA AECC – BARCELONA 2019”.

ONZÈ. - PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que es preveu la normativa aplicable, l'informem que les dades del
participant seran utilitzats amb l'únic objecte de gestionar la seva participació en el Sorteig
incloent, si escau, la publicació de la condició de participant guanyador. El tractament de
dades personals serà dut a terme de conformitat amb el Reglament General de Protecció de
Dades del Consell i de la Comissió de la Unió Europea, 679/2016 (RGPD), i amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, i altra normativa aplicable.
Així mateix, s'informa els participants en la present promoció dels següents aspectes sobre
privacitat i protecció de dades.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
El responsable del tractament és l'Associació Espanyola Contra el Càncer – AECC, amb NIF:
G-28197564 i domicili en la C/ Amador dels Rius, 5 – Madrid i a partir del 28 d'octubre
domicili a la C/ Tinenta Coronel Noreña, 30 - Madrid (d'ara endavant, el “Responsable del
Tractament”).
Com obtenim les seves dades personals?
Per a donar resposta a aquesta pregunta s'ha de distingir entre:
a) Fonts de les quals procedeixen les dades personals:
• Aportats pel participant en la relació que ha entaulat amb el Responsable del
Tractament, en inscriure's i participar en el present Sorteig.
• Derivats de la pròpia gestió, manteniment i desenvolupament de la relació
entaulada.
b) Tipologies de dades personals tractats:
• Dades identificatives.
• Dades de característiques personals.
Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?
Tractem les seves dades personals per a aconseguir les finalitats que es detallen a
continuació:
•

Gestionar el Sorteig i/o la seva participació en aquest, així com proporcionar-li
informació perquè la seva participació en el Sorteig s'ajusti al que s'estableix en les
Bases Legals reguladores d'aquesta.

•

Verificar la inexistència d'actuacions o participacions fraudulentes o contràries a les
Bases Legals reguladores del present Sorteig.

•

Gestionar el lliurament i/o facilitar l'accés i gaudi del premi atorgat als guanyadors.

•

Addicionalment, i exclusivament en relació amb el/els participants/s que resulti/n
guanyador/és del present Sorteig, les seves dades personals i, en concret, el seu nom

i imatge, seran tractats amb la finalitat de divulgar i comunicar la seva condició de
guanyador/és en la promoció i difosos amb tal fi a través dels canals de comunicació
del present Sorteig.
•

Mitjançant l'acceptació de les presents Bases Legals, el participant accepta la
finalitat de tractament de dades descrita, en cas de resultar guanyador del present
Sorteig, i autoritza a U1st, i a la AECC per a dur a terme una utilització de la seva
imatge amb caràcter no exclusiu, universal (sense cap limitació geogràfica), pel
màxim temps permès per la legislació vigent i de manera gratuïta. En tot cas, tals
publicacions seran realitzades complint les normatives que els resultin d'aplicació.

•

Finalment, se l'informa que el tractament de dades amb la finalitat de difusió i
comunicació corporativa descrita podria suposar la comunicació de dades a
qualsevol tercer amb accés als mitjans i canals de comunicació on s'efectuïn les
citades publicacions, així com que quan tals publicacions siguin efectuades a través
de mitjans accessibles sense limitació geogràfica, com per exemple Internet, el
tractament de dades permetrà que tercers situats fora del territori de l'Espai
Econòmic Europeu puguin accedir a les dades personals publicades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació per al tractament de les seves dades es basa en la relació entre les parts per
a
la
participació
en
el
Sorteig
i
en
el
seu
consentiment.
Mitjançant la seva inscripció com a participant en el Sorteig i amb l'acceptació de les
presents Bases, Vostè consent el tractament de les seves dades en relació amb les finalitats
que possibiliten gestionar la seva participació en el Sorteig, inclòs el tractament de dades
personals del guanyador del Sorteig amb finalitats de difusió i comunicació corporativa.
Quines dades personals ha de facilitar-nos?
Per a participar en el Sorteig, ha de facilitar les dades requerides en la mecànica.
Si en la condició de guanyador en el present Sorteig implica l'emplenament per la seva part
de les seves dades personals mitjançant un formulari en el qual determinades dades
s'indiquen com a obligatoris, caldrà que proporcioni almenys les dades marcades com a
obligatoris per a poder gestionar el lliurament del corresponent premi. En cas que no
proporcioni almenys tals dades, no podrà tramitar-se aquest lliurament.
Què ha de garantir-nos en aportar les seves dades de caràcter personal?
En aportar les seves dades, ha de garantir-nos que els mateixos són veritables, exactes,
complets i es troben actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o
indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Les dades personals tractats per a aconseguir les finalitats detallades anteriorment podran
ser comunicats als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la
comunicació:

• Organismes i Administracions Públiques.
• U1st Sports Màrqueting, S.L., amb domicili al carrer Maestro Ripoll 9, 28006 Madrid.
En virtut de l'anterior, les citades comunicacions de dades persegueixen garantir el
correcte desenvolupament de la relació entaulada, així com gestionar la comunicació i
lliurament dels premis als guanyadors.
Per quant temps conservem les seves dades?
Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació entaulada entre el
participant i el Responsable del Tractament i, posteriorment, sempre que no hagi exercitat
el seu dret de supressió, seran conservats tenint en compte els terminis legals que resultin
d'aplicació en cada cas concret, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat
del tractament.
Com protegim les seves dades personals?
En resposta a la nostra preocupació per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves
dades, hem adoptat els nivells de seguretat requerits per a la protecció de les dades
personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament
ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.
Quins són els seus drets en relació amb el tractament que fem de les seves dades?
El Responsable del Tractament l'informa que té dret a accedir a les seves dades personals i
obtenir confirmació sobre com s'estan tractant aquestes dades. Així mateix, té dret a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan,
entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que hagin estat
recaptats.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves
dades, i en aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de les possibles
reclamacions.
Així mateix, també en determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se al tractament de
les seves dades personals amb la finalitat informada. En aquest cas, se cessarà el tractament
de les dades personals, tret que concorrin motius legítims, o per a garantir l'exercici o la
defensa de possibles reclamacions.
Finalment, vostè podrà sol·licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a si mateix o per a un
altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació formalitzada amb
el Responsable del Tractament.
Li recordem a més que en qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves
dades amb finalitats publicitàries o promocionals.
Tals drets podran ser exercits a través dels següents canals:

•

Associació Espanyola Contra el Càncer – AECC, amb NIF: G-28197564 i domicili en
la C/ Amador dels Rius, 5 – Madrid i a partir del 28 d'octubre domicilio en la C/
Tinenta Coronel Noreña, 30 - Madrid, indicant la referència “III CARRERA AECC –
BARCELONA 2019”.

En tots dos supòsits, s'exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets,
mitjançant l'enviament de còpia del seu DNI, NIE, Passaport o document equivalent, per les
dues cares.
Se li facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció
de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint
en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.
Podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, en el cas que s'hagi atorgat el
consentiment per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament
basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de
protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació
davant el Delegat de Protecció de Dades, qui resoldrà la reclamació en el termini màxim de
dos mesos.
DOTZÈ. - CONSIDERACIONS GENERALS
L'empresa organitzadora es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar
aquest Sorteig si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva
realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s'eviti qualsevol perjudici
per als participants.
L'empresa organitzadora del Sorteig no serà responsable dels retards, pèrdues o
deterioracions per causes que no li siguin imputables. L'empresa organitzadora tampoc
respondrà dels casos de força major que poguessin impedir als guanyadors el gaudi total o
parcial dels seus premis.
Així mateix, l'empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si
concorregués 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 puguin deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del
funcionament de la Web mitjançant el qual es participa en el Sorteig, a la defraudació de la
utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al mateix 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 del Sorteig per causa
justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el
transcurs normal i reglamentari d'aquesta

