
BASES DEL SORTEIG INSTAGRAM  "CARNESTOLTES als  COMERÇOS” 

 

 

1. L’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera, amb domicili social a Corbera de Llobregat , carrer 

Del Centre, 4 (telèfon 93 688 19 06) i amb CIF B-61252326 , organitza, desenvolupa i posa a disposició dels 

usuaris el sorteig denominat  "CARNESTOLTES ALS COMERÇOS” que es desenvoluparà en el perfil 

d'Instagram @acopacorbera   amb caràcter gratuït i amb  la finalitat de promocionar i donar visibilitat al 

comerç associat. 

El sorteig  té caràcter gratuït i està dirigit a qualsevol persona física major de 18 anys complerts en el 

moment d'inici del present i  que segueixi  les indicacions per a participar correctament . El participant és 

l'exclusiu responsable del compliment d'aquests requisits i de les conseqüències derivades del seu 

incompliment. Cada participant garanteix a L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CORBERA 

l'autenticitat i originalitat de la informació i contingut subministrat, i es responsabilitza davant qualsevol 

reclamació o incidència que rebi en cas d'incompliment de tal garantia.    La participació en el sorteig 

suposa l'acceptació íntegrament de les presents bases i podran ser consultades a la pàgina web 

L’Associació: www.acopa.net/sorteig-carnestoltes/ 

 

2. Durada. La data de començament de la promoció serà el dia 25 de febrer de 2022 a les  8:00 h i la 

finalització  el dia 27 de febrer de 2022 a les 20,30 h .  L’Associació de Comerciants i Empresaris de Corbera 

es reserva el dret de realitzar modificacions sobre aquests períodes i la vigència de l'acció durant el 

transcurs d'aquesta. En el  cas que així succeís, les modificacions que es realitzin quedaran indicades en 

el propi perfil d'Instagram de @acopacorbera 

 

3. La mecànica: Per a què una persona pugui participar , ha de complir tots i cadascun dels següents 

requisits: 

 

1. Seguir el perfil d'Instagram de: @acopacorbera 

2. Fer una foto als comerciants associats a Acopa que van disfressats 

3. Compartir la foto a instagram i etiquetar a @acopacorbera i als comerç a qui ha fet la foto . 

 

4. El sorteig:  El sorteig es farà el dimecres dia 2 de març de 2022 a través d’una plataforma online que 

aleatòriament triarà una de les fotos compartides al nostre perfil d’instagram @acopacorbera. El vídeo del 

sorteig es penjarà a les històries del perfil  de l’Associació . 

 

5. El  premi del sorteig consistirà en:  

 Un àpat per a dues persones a un dels Restaurants associats a l’Associació de Comerciants i 

Empresaris de Corbera. El premiat podrà escollir entre els Restaurants associats. L’Àpat serà un 

menú de dilluns a divendres per a dues persones. 

 Un Joc EL VOL DEL CORB, cedit per l’Ajuntament de Corbera   

 

  

7. Comunicació de guanyador/a i lliurament de premi. El guanyador/a del concurs es comunicarà a partir 

del dia 2  de març de 2022 un cop fet el sorteig,  a les històries del perfil d'Instagram de L’ASSOCIACIÓ DE 

COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CORBERA   @acopacorbera. El guanyador/a  haurà de complir tots els 

requisits expressats en les presents bases. En el cas que l'aplicació triï un guanyador que no compleixi els 

requisits, es tornarà a realitzar immediatament un nou sorteig. El guanyador s'haurà de posar en contacte 

http://www.acopa.net/sorteig-carnestoltes/


amb L’Associació  , en un termini de 48 hores, per a facilitar-nos les seves dades i acordar la recollida del 

premi. Passat aquest termini de 48 hores, si no fos possible contactar amb el guanyador, es tornarà a 

realitzar el sorteig. Una vegada acceptat el premi, l'organització comunicarà al guanyador/a com han de 

procedir per a rebre el premi. 

El premi es lliurarà al comerç  on el premiat ha fet la foto dels disfressats. L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I 

EMPRESARIS DE CORBERA   es reserva el dret de modificació de les condicions de lliurament quan concorri 

causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la data prevista avisant con la 

màxima antelació al guanyador. El premi és personal i intransferible i en cap cas podrà ser objecte de canvi, 

alteració o compensació a petició del guanyador/a ni canviar-se por el seu contravalor econòmic 

 

8. Reserves i limitacions. L'organització del sorteig no es responsabilitza de possibles fallades o anomalies 

del servei o la connectivitat produïdes por els sistemes utilitzats que puguin afectar el funcionament de 

l'activitat. L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CORBERA   es reserva el dret a efectuar canvis 

que redunden en el bon funcionament de la promoció quan concorri causa justa o motius de força major 

que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presentes bases.  

 

 9. Dipòsit de bases i contacte. Les presentes bases estaran allotjades en la pàgina web de l’Associació: 

www.acopa.net 

 

10. Instagram. Aquesta promoció és exclusivament de L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE 

CORBERA i els seus associats . Instagram no patrocina, avala o administra aquesta Promoció. 

 

11. Protecció de Dades personals: El guanyador/a, autoritza amb la seva participació a la utilització del seu 

nom e imatge en la xarxes socials de L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CORBERA.  

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament General de 

Protecció de Dades UE 2016/679 – RGPD-, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals), l'informem que les seves dades personals seran utilitzats sota 

les següents condicions: 

1.Dades del Responsable del Tractament Denominació: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE 

CORBERA, carrer del Centre, 4  de Corbera de Llobregat, amb NIF G612523526 . 

Utilitzem les dades personals sota les següents bases legitimadores: 

2.Dades necessàries per a l'execució d’aquest sorteig  entenent-se como tal, el compliment tant de 

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE CORBERA  com del participant de les presents bases 

legals. 

3. Dades necessàries per a complir amb obligacions legals. A títol enunciatiu i no limitatiu, el Reial decret 

legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, por el que s'aprova el text refet de la Llei General per a la Defensa 

dels consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries 

4. Consentiment del participant, en aquells casos en els quals L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I 

EMPRESARIS DE CORBERA    ho sol·liciti expressament. 

5. D'acord com ho Reglament General de Protecció de Dades, podrà exercir els seus drets sobre protecció 

de dades (accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat i no ser objecte de decisions 

individuals automatitzades) por correu electrònic en : acopa@acopa.net .  

5.1. Dret a reclamar o exercir els drets. Exercici dels drets: acopa@acopa.net  Reclamació davant l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades: en la seva pàgina web o, directament, en la seva seu electrònica 

 

Qualsevol incidència no reflectida en aquestes Bases serà resolta per L’Associació de Comerciants i 

Empresaris de Corbera 
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