Términos y condiciones legales

Bases legals del concurs ”60.000 SEGUIDORS A FACEBOOK”
Identificació de l'empresa organitzadora
L'empresa La Cala Serveis S.L. (L’Ametlla de Mar Turisme) amb domicili fiscal
al Carrer Sant Joan, 55 de l’Ametlla de Mar i amb CIF B43994912 ha
organitzat aquesta campanya titulada ”60.000 SEGUIDORS A FACEBOOK”.
Dates de començament i finalització del concurs i àmbit geogràfic
La data d'inici del concurs serà el dimarts 16 de març a les 10.00 h del matí i
finalitzarà el divendres 19 de març a les 10 del matí. Es podrà participar només
en aquest període de temps.
Es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període de el concurs en cas de força
major, així com la facultat d'interpretar els presents termes i condicions legals.
Regles i condicions per participar
Podran participar en el concurs aquelles persones físiques majors de 18 anys
seguidors de la nostra pàgina a Facebook.
No podran participar els empleats de l’Oficina de Turisme de l’Ametlla de Mar i
els perfils fraudulents.
Per participar hauran de:
1.- Ser seguidors de la Pàgina oficial de Turisme de l’Ametlla de Mar a
Facebook.
2.- Fer Like a la publicació del sorteig.
3.- Fer un comentari etiquetant amb qui t’agradaria compartir el premi.
Tan sols serà vàlid un comentari per persona.
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Es reserva el dret a efectuar canvis en la campanya durant el seu
desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi dur-la a bon terme
o per tal de millorar-lo.
Selecció de el guanyador i modalitat de sorteig.
Des de Turisme de l’Ametlla de Mar es contestarà a tots els comentaris
atorgant un número a cadascun.
El sorteig es portarà a terme en directe per aquesta pàgina de Facebook entre
tots els participants el divendres 19 de març a les 12 del migdia.
El guanyador serà anunciat oficialment en la nostra fan page i li enviarem un
missatge privat.
L’Ametlla de Mar queda eximit de qualsevol responsabilitat en cas d'existir
algun error en les dades facilitades pels guanyadors / suplents que impedeixi la
seva identificació.
El premi serà de dos menús a les jornades de la galera de les Terres de l’Ebre
a escollir entre els Restaurants de l’Ametlla de Mar participants a les jornades,.
Protecció de dades de caràcter personal
L’Ametlla de Mar Turisme garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el
tractament de les dades personals recollides en el present concurs
especialment pel que fa a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés,
rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

Penalitzacions en cas d'ús fraudulent
Entendrem com a frau l'ús de plataformes o aplicacions independents per
aconseguir vots o més participacions en el concurs, a l'igual que
comportaments que detectem com aparentment abusius i / o malintencionats.
La constatació de qualsevol d'aquestes pràctiques suposarà la desqualificació
del concurs / l'anul·lació dels vots o participacions que considerem que han
arribat a través de vies no permeses en la campanya.
L’Ametlla de Mar Turisme es reserva el dret d'emprendre accions judicials
contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser
considerat com manipulació o falsificació del concurs.
L’Ametlla de Mar Turisme queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i
perjudicis que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de
continuïtat del funcionament de l'aplicació mitjançant la qual es participa en la
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promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir
a la mateixa i a l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de
participació a través d'Internet.

Acceptació de les Bases Legals
La participació en el concurs implica l'acceptació dels presents termes i
condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part
de les bases legals implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència
d'això, L’Ametlla de Mar Turisme quedarà alliberada de l'acompliment de
l'obligació contreta amb aquest participant.

