Bases Legals Concurs A!per la Salut
1.Empresa organitzadora del concurs
L'entitat organitzadora d'aquest concurs és Grup Corachan A..I.E. amb domicili social en
c/ Buïgas 19, Barcelona i C.I.F. número V61413597, amb motiu del dia mundial de la
salut, ha decidit sortejar una revisió mèdica entre les persones que participin en el
concurs d'Instagram, Twitter i Facebook entre el 25 de març de 2019 i el 8 d'abril de
2019.
2.Finalitat del concurs
La finalitat d'aquest concurs és premiar una publicació (foto o vídeo) realitzada dient
Aaaa! Com quan un professional de la salut examina la gola a un pacient en una revisió
anual.
3.Àmbit geogràfic i participants
Aquestes promocions tenen àmbit nacional (Península, Illes Canàries i Balears, Ceuta i
Melilla).
4.Àmbit temporal
El termini de la promoció s'iniciarà el dia 25/03/2019 a les 5.00 pm i finalitzarà el
08/04/2019, a les 10.00 am.
5.Participants
Poden participar en la mateixa de forma gratuïta i voluntària, els residents a Espanya,
majors de 18 anys, registrats prèviament en les xarxes socials Instagram, Facebook o
Twitter amb un únic usuari real i que segueixin a @ClínicaCorachan. Hauran de participar
activament en el concurs segons la mecànica disposada en aquest document.
La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci
amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per
aquest motiu, Clínica Corachan es reserva el dret a excloure automàtica i
immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de
la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o
incompleixi aquestes Basis en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats
es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d'algun dels premis, Clínica Corachan
es reserva el dret d'exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o
responsable, entre altres, les tendents a la devolució del premi.

6.Premi
Hi haurà un únic premi: una revisió mèdica en Clínica Corachan.
El premi no serà canviable ni per diners ni per altres premis, i és personal i intransferible.
7.Mecànica de la promoció
A partir del primer dia de la promoció i fins a l'últim dia inclòs, els usuaris podran
participar pujant una foto o un vídeo a les seves xarxes socials, utilitzant l'etiqueta
#DiguesAperlasalut
El guanyador/a s´obtindrà de forma aleatòria a través de la plataforma random.org
8.Mecànica d'adjudicació de premis
El concurs és accessible per Internet en el perfil d'Instagram @clinicacorachan. Per a
participar, és necessari disposar d'un accés a Internet, ser seguidor de Clínica Corachan
en alguna de les seves xarxes (Twitter, Facebook i Instagram). Per a validar la seva
participació, només és necessari seguir les instruccions indicades en el post d'Instagram
que publicarem per a difondre el concurs.
Totes les imatges i vídeos que compleixin els requisits esmentats en la mecànica de la
promoció des del primer dia a les 17.00 hores fins a l'últim dia a les 10.00 hores entraran
en el concurs corresponent i podran optar al premi contingut en les presents bases.
El guanyador/a autoritza el fet que el seu nom i la imatge d'Instagram, Twitter o
Facebook amb la qual participin en el concurs siguin publicats en les xarxes socials de
Clínica Corachan. El guanyador/a serà avisat mitjançant un comentari a la foto/vídeo
amb la qual participi en el concurs per a poder intercanviar les dades per a la seva
formalització.
Els continguts de qualsevol índole no relacionats amb el concurs podran ser eliminats.
Solament s'admetrà una participació per usuari (1 imatge/usuari). En el supòsit que un
participant participés amb més imatges/vídeos, a l'efecte de la present promoció
únicament
es
tindrà
en
compte
la
primera
foto
pujada.
El concursant no haurà d'incloure en les imatges de participació del concurs missatges o
imatges que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon
gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat
intel·lectual o industrial, i hem d'advertir-te de les conseqüències i responsabilitats en
les quals pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent d'aquestes. Clínica Corachan
actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produintse infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que

pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-lo immediatament, podent
sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari infractor.
Clínica Corachan declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l'exhibició
voluntària, consentida i deliberada per part de l'usuari de les seves imatges puguin
comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones,
o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per tercers, o la seva reproducció,
fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o
modalitat d'explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la
publicació de comentaris o la inserció d'il·lustracions i textos, com la seva divulgació o
difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el
concursant respondrà directament, mantenint a Clínica Corachan indemne, davant
qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció
dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi
publicat.
9.Contacte amb el guanyador/a
El guanyador/a serà contactat en els següents 5 dies laborables a la fi d'aquesta
promoció mitjançant un comentari en la imatge/vídeo guanyador indicant que ha
d'enviar un email amb les seves dades personals per a formalitzar el premi. El
guanyador/a tindrà 5 dies laborables des de l'enviament del comentari per part de
Clínica Corachan per a efectuar la comunicació amb Clínica Corachan. Si transcorreguts
aquests 5 dies des que s'efectua aquesta comunicació Clínica Corachan no obté resposta
incloent totes les dades de contacte per a gestionar el premi, Clínica Corachan es reserva
la facultat de nomenar nou/a guanyador/a, seguint el procediment descrit en aquest
article. En cas que dita nova/a guanyador/a, tampoc contestin en el termini de 5 dies,
Clínica Corachan podrà declarar desert el premi.
10.Fiscalitat
La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la
normativa fiscal vigent.
11.Acceptació de les bases
La simple participació implica l'acceptació d'aquestes basis en la seva totalitat pel que la
manifestació, en el sentit de no acceptació d'aquestes, implicarà l'exclusió del
participant i, com a conseqüència d'aquesta, quedarà Clínica Corachan alliberada del
compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

12.Drets de la propietat intel·lectual
Clínica Corachan es reserva el dret d'usar els noms i imatges/vídeos del concursant
agraciat així com de tots els participants a l'efecte de la seva utilització en finalitats
publicitàries en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.
13.Dades personals
En compliment de la normativa de protecció de dades se l'informa que GRUP
CORACHAN, A.I.E. (NIF V61413597. Adreça: carrer Buigas, 19 – 08017 Barcelona.
Telèfon: 93 254 58 00. Contacte DPD: protecciondedatos@corachan.com) les dades que
faciliti seran tractats amb l'única finalitat de gestionar la seva participació en el concurs
i comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.
La base jurídica per al tractament de les dades és el seu consentiment en participar en
el concurs. Les dades relatives a la participació es conservaran per a les finalitats
exposades mentre no sol·liciti la seva supressió, i en tot cas, durant el termini de
prescripció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.
La seva participació en el concurs implica la seva autorització perquè, en el cas que
resulti guanyador, el seu nom i imatge d'Instagram, Twitter o Facebook amb la qual
participi siguin publicats en les xarxes socials de Clínica Corachan.
GRUP CORACHAN fa ús dels “Serveis en Línia per a empreses” de Microsoft Corporation,
a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000kznaaak&status=active.
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació de
tractament o oposició mitjançant escrit dirigit al Dpto. de Protecció de Dades en carrer
Buigas, 19 – 08017 Barcelona. Així mateix, podrà en qualsevol moment, retirar el
consentiment prestat dirigint-se a l'adreça a dalt indicada, així com reclamar davant
l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es).
14.Llei aplicable i tribunals competents
La llei aplicable al present concurs promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per
a conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats de la ciutat de Barcelona

