
 

 

BASES SORTEIG DUES ENTRADES CONCERT DE MIKI NUÑEZ – TARDOR 2020 

 

ENTITAT ORGANITZADORA 

PROCORNELLÀ L’AUDITORI DE CORNELLÀ, 

ALBERT EINSTEIN, 47-49 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA),  

Telf. 93 4740202 

E-mail: auditori@procornella.cat 

 
QUI POT PARTICIPAR 
 
Totes les persones físiques majors de 18 anys, que comptin amb un perfil d'usuari real al INSTAGRAM i 
que disposin de compte de correu electrònic propi. 
No podran participar els treballadors i col·laboradors de L’Auditori PROCORNELLA 
 
 
 
COM PARTICIPAR 
 
Podran participar totes les persones majors de 18 anys que: 

A) segueixin la pàgina de INSTAGRAM  de L’Auditori PROCORNELLA.  
B) etiquetin a un/a amic/ga a la publicació amb qui vulguin anar al concert.  
C) facin M’AGRADA a la publicació del sorteig de dues entrades per a Miki Nuñez de 

l’INSTAGRAM de l’Auditori 
 
No podran participar els perfils fraudulents ni falsos. Cada usuari pot participar més d’una vegada , 
sempre i quan etiqueti cada vegada a un amic diferent.   
 
 
DURACIÓ I ÀMBIT 
 
A partir del dia 5 d’octubre a les 9h   i fins el dia 13 d’octubre a les 12 hores.  
Es podrà participar des de qualsevol àmbit geogràfic de Catalunya. 
 
PREMI 
 
Se sortejarà un pack de DUES ENTRADES PEL CONCERT DE MIKI NUÑEZ A L’AUDITORI DE CORNELLA EL 
DISSABTE 17 D’OCTUBRE DEL 2020. El premi no inclou ni transport ni allotjament. 
 
No es podrà canviar per una altra cosa ni pel seu import en metàl·lic. 
 
 
Els Premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent pel que les possibles retencions i/o ingrés a compte 
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, seran a càrrec del premiat, excloent de qualsevol 
responsabilitat a la  AUDITORI - PROCORNELLA. 
 
 
SORTEIG  
 
El dia 13 D’OCTUBRE a partir de les 14 hores, es realitzarà un sorteig en format electrònic amb fórmula 
aleatòria entre  totes les persones que hagin participat i a les que se’ls hi haurà assignat un número de 
sorteig, per ordre  de participació.  
 



 

 

Aquest sorteig es farà davant la Mesa del sorteig, integrada per la Directora de l’Auditori, que la presidirà 
i dos treballadors de l’Auditori, un actuarà com a Secretari, i l’altre com a vocal. El secretari aixecarà Acta 
del sorteig, que serà signada per tots els membres de la Mesa del sorteig.  
 
 
COMUNICACIÓ DE GUANYADORS 
 
Els participants autoritzen expressament al fet que en cas de resultar guanyadors, es publiqui el seu nom i 
cognoms a la nostra pàgina web/xarxes socials. Així mateix, enviarem un correu electrònic al guanyador. 
A partir de la data d’enviament d’aquest email, el guanyador disposarà de 15 dies naturals per contactar 
amb la  AUDITORI - PROCORNELLA, acceptar el premi, confirmar les seves dades i recollir el premi a la seu 
de la  AUDITORI - PROCORNELLA en horari de 9 a 14 hores, en el termini esmentat de 15 dies.  
 
 
DESVINCULACIÓ RESPECTE A INSTAGRAM 
 
INSTAGRAM no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. 
L'usuari es desvincula totalment d’aquestes plataformes i és conscient que està proporcionant la seva 
informació a la  AUDITORI - PROCORNELLA i no aquestes. La informació que proporcioni s'utilitzarà per a 
gestionar la seva participació en la present promoció.  
 
 
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE INSTAGRAM  
 
Els participants exoneren completament a INSTAGRAM de tota responsabilitat respecte a la present 
promoció.  
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

Protecció de dades: En compliment amb la normativa de protecció de dades, li informem del tractament 

de les seves dades personals, a través d’un fitxer del que es responsable i destinatari   l’AUDITORI 

PROCORNELLA, per gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el 

lliurament del premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. El termini de 

conservació previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu 

consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat 

d’emmagatzemar, però  en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. 

L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així 

com la revocació del consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  AUDITORI DE PROCORNELLA a 

la direcció establerta a l’inici d’aquestes bases, per adreça electrònica a 

protecciodedades@procornella.cat (Posant a l’assumpte AUDITORI). Pot presentar reclamació davant del 

nostre delegat de protecció de dades a dpd@procornella.cat,  i/o davant l’Autoritat competent en 

matèria de protecció de dades.  

 

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la 

pàgina web de l’AUDITORI DE PROCORNELLA, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als 

mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció de l’AUDITORI DE PROCORNELLA 

amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors. 



 

 

 
 
EXCLUSIÓ I RESPONSABILITATS 
 
La constatació de qualsevol tipus de frau, manipulació de la votació, del sistema informàtic, utilització de 
perfils falsos, i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats 
durant la promoció, suposarà la desqualificació automàtica del participant/s. 
 
La  AUDITORI - PROCORNELLA es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi 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 presents bases. 
 
La  AUDITORI - PROCORNELLA es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del promoció, així com la 
facultat d'interpretar les presents bases legals. 
 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
 
La participació en el present sorteig és totalment GRATUÏTA i suposa la plena acceptació de les presents 
bases per part del participant, per la qual cosa la no acceptació de la totalitat o part de les mateixes 
implicarà la impossibilitat de participar. 
 
 


