Bases del concurs: fotografia llocs de muntanya
Identificació de l’organitzador:
Vall Banc S.A.
Av. Carlemany 119, Escaldes-Engordany
Equip de Màrqueting i Comunicació
comunicacio@vallbanc.ad
Xarxa social utilitzada:
Instagram
Àmbit territorial:
Muntanyes d’Andorra
Període del concurs:
Del divendres dia 29 de maig a les 17h fins diumenge dia 7 de juny a les 21 hores
(no s’admetran fotografies ni abans ni després d’aquests horaris).
Participació:
1.
2.
3.
4.

Segueix-nos a @vallbanc_and (Si ens segueixes passa a la següent fase).
Fes-te una fotografia a la muntanya i penja-la al teu perfil.
Etiqueta’ns amb el hashtag #TornemALesMuntanyes
La fotografia amb més m’agrada s’emporta un quadre fet per @lamin_and
amb la teva fotografia (valorat en 90€).

Guanyadors i premis
La fotografia amb més m’agrada, tindrà com a recompensa un quadre de la mà de
@lamin_and, valorat en 90€ amb la teva fotografia i patrocinat per Vall Banc.
L’entrega es farà a domicili per evitar desplaçaments innecessaris.
Facultats de l’organitzador en el concurs
En cas de prorrogació del concurs, l’organitzador te dret a fer qualsevol canvi i/o
modificació.
Protecció de dades de caràcter personal i drets d’imatge
De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció
de dades personals, Vall Banc, SA informa als participants del concurs anomenat
“Fotografia llocs de muntanya ”, que les seves dades personals (inclosa la imatge)

seran tractades mitjançant la xarxa social Instagram (i, per tant, de conformitat amb
la seva política de privacitat). Les dades facilitades pels participants seran tractades
per Vall Banc, SA amb l’exclusiva finalitat de participar en l’acció comercial descrita.
El tractament de les dades facilitades pel participant s’empara en la base del
consentiment inequívoc de l’usuari al participar en el concurs. Pel fet de participar
voluntàriament en el referit concurs, el participant accepta el tractament de les
seves dades personals, atès que es tracta d’un requisit necessari per a poder
participar en aquesta acció comercial. Així mateix, el participant declara haver
obtingut el consentiment inequívoc de la resta de persones que poguessin aparèixer
a la fotografia per a la participació en aquest concurs i assumeix plena
responsabilitat sobre aquest fet.
A aquests efectes, Vall Banc, SA conservarà les dades proporcionades mentre que
resultin necessàries per a la gestió del concurs i, en qualsevol cas, el seu tractament
no excedirà el termini de 30 dies naturals.
D’altra banda, les dades no es cediran a tercers ni es realitzaran transferències
internacionals de dades. Les dades personals dels guanyador seran comunicades a
Lamin Andorra per a la gestió del premi.
Finalment, Vall Banc, SA informa que, en qualsevol moment, podrà accedir, rectificar
i suprimir les seves dades personals, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic
a l’adreça protecciodedades@vallbanc.ad , o a través d’una comunicació a l’adreça
Av. Carlemany, 119, d’Escaldes-Engordany, en la què haurà d’incloure el seu nom i
cognoms i detallar el dret que desitja exercir.
Contacte per a dubtes i/o reclamacions
En cas de dubte i/o reclamacions,
comunicacio@vallbanc.ad.
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Acceptació de les bases
Les bases del concurs es troben disponibles a la pàgina web de Vall Banc, que pel
fet de participar al concurs, el participant accepta el tractament de les seves dades
personals i que la informació addicional sobre el tractament de les dades es troba
a la web.

