BASES LEGALS
“SORTEIG 1 LOT CULTURAL CINEXIC”

CLÀUSULA 1 – ENTITAT ORGANITZADORA
ÒMNIUM CULTURAL, amb domicili social al carrer Diputació, 276, pral., 08009 Barcelona, amb CIF G08310070 i inscrita al Registre d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 988
(l’“Entitat Organitzadora”), realitzarà, el proper dia 15 de juny de 2022, un sorteig denominat «SORTEIG 1
LOT CULTURAL CINEXIC» (el “Sorteig”).
CLÀUSULA 2 – PRINCIPIS I MODALITATS DEL CONCURS
La participació en el Sorteig implica la plena acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes
bases legals (les “Bases Legals”). L’incompliment de qualsevol de les clàusules de les Bases Legals,
implicarà la impossibilitat de participar en el Sorteig i, si s’escau, de rebre el premi obtingut.
Les Bases Legals es poden consultar a la web d’Òmnium durant tota la vigència del Concurs
www.omnium.cat i també a la web de Cinexic www.cinexic.cat.
L’Entitat Organitzadora es reserva la possibilitat de modificar, en tot moment, les Bases Legals i d’adoptar
totes les decisions que pugui considerar útils per a l’aplicació i la interpretació de les Bases Legals.
Condicions de participació
La participació en el Concurs està oberta a tota persona física:
Major de 18 anys d’edat.
No podrà participar-hi el personal de l’Entitat Organitzadora ni cap persona que hagi participat directament o
indirectament en la concepció, execució i/o gestió del Sorteig, així com els seus familiars en línia directa
(ascendent, descendent i col·lateral).
No seran tinguts en compte els participants que no facilitin totes les dades requerides o que actuïn amb
dades personals incorrectes, falses i/o incompletes, així com tots aquells que no compleixin amb les
condicions exposades en aquest Reglament.
Mecànica del Concurs
Per participar en el sorteig, cal omplir totes les dades del formulari que haurà rebut a la seva adreça de
correu electrònic i disposar del corresponent document de passaport Cinexic amb els 4 segells de cinemes
degudament omplerts.
El nom del guanyador se sabran amb la tria automàtica via random.org que es farà el dia 15 de juny de
2022. L’anunci al guanyador es farà a través de correu electrònic el dia 16 de juny de 2022.

CLÀUSULA 3 – PREMIS
El premi per al guanyador consistirà en 1 lot de productes culturals.
La persona guanyadora tindrà un termini de 10 dies naturals des de la notificació de l’Entitat Organitzadora
per confirmar la seva acceptació al premi. Si transcorregut el termini de 10 dies naturals, el guanyador no
confirma la seva acceptació, l’Entitat Organitzadora podrà decidir entre deixar el premi desert o designar un
altre guanyador.
El premi no podrà canviar-se, modificar-se, ni ser objecte de contrapartida financera o d’un equivalent
financer. L’Entitat Organitzadora es reserva la possibilitat de reemplaçar el premi per un altre de valor
equivalent, sense que es pugui formular cap reclamació al respecte.

En cap cas l’Entitat Organitzadora podrà ser considerada responsable del retard en l’entrega del premi o, en
cas d’impossibilitat per part del guanyador, de beneficiar-se del premi per circumstàncies alienes a l’Entitat
Organitzadora.
Únicament seran assumits per l’Entitat Organitzadora les despeses i tràmits expressament previstos a
càrrec seu en les Bases Legals.
CLÀUSULA 4 – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els participants serà ÒMNIUM.
La finalitat del tractament serà la de gestionar el Sorteig.
Les dades personals es conservaran per poder continuar enviant les comunicacions informatives llevat que
es sol·liciti la supressió de les dades i es podran comunicar a entitats vinculades a Òmnium Cultural per a
les mateixes finalitats assenyalades anteriorment.
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment del participant prestat mitjançant
l’acceptació de les Bases Legals.
Es podrà revocar el consentiment a l’enviament de les comunicacions comercials i sol·licitar l’exercici dels
drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud
per correu electrònic a [info@omnium.cat] (ref. «Sorteig 1 lot cultural»). En el supòsit que no obtingui una
resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol
d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

