
BASES	  LEGALS	  DE	  PARTICIPACIÓ	  EN	  EL	  SORTEIG	  “TIRA	  PEL	  DRET.	  LES	  AVENTURES	  DE	  L’ANTONIETA”	  

	  

1.-‐	  EMPRESA	  ORGANITZADORA	  DE	  LA	  PROMOCIÓ	  

El	  present	  sorteig,	  convocat	  per	  Edicions	  62,	  S.A	  (d’ara	  endavant	  EDICIONS	  62)	  amb	  domicili	  social	  a	  Av.	  Diagonal	  
662-‐664,	  08034	  Barcelona,	  i	  proveïda	  de	  CIF	  A-‐08148991,	  té	  com	  a	  finalitat	  la	  promoció	  dels	  llibres	  i	  autors	  de	  
Grupo	  Planeta	  a	  Instagram	  i	  el	  foment	  de	  la	  lectura	  en	  aquesta	  plataforma	  social.	  

2.-‐DATA	  D'INICI	  I	  DATA	  DE	  FINALITZACIÓ	  

El	  sorteig	  s'iniciarà	  el	  dia	  11	  de	  novembre	  de	  2020	  i	  finalitzarà	  el	  25	  de	  novembre	  de	  2020	  a	  les	  23:59h.	  Les	  
participacions	  que	  es	  duguin	  a	  terme	  fora	  d’aquest	  període	  es	  consideraran	  nul·∙les.	  
	  

3.-‐	  REQUISITS	  DE	  PARTICIPACIÓ	  I	  MECÀNICA	  DE	  LA	  PROMOCIÓ	  
Els	  requisits	  de	  participació	  seran	  els	  següents:	  

Residir	  en	  territori	  nacional	  espanyol,	  incloent-‐hi	  Illes	  Canàries,	  Illes	  Balears,	  Ceuta	  i	  Melilla.	  	  

Ser	  major	  de	  13	  anys	  (menors	  de	  18	  anys	  sempre	  amb	  autorizació	  expressa	  dels	  seus	  pares	  o	  tutors	  legals	  

	  
La	  dinàmica	  de	  participació	  serà	  la	  següent:	  

Seguir	  a	  Estrella	  Polar	  (a	  Instagram:	  @estrellapolareditorial)	  i	  a	  The	  Penguins	  (a	  Instagram:	  @reggaeperxics )	  

Deixar	  un	  comentari	  al	  post	  d’Estrella	  Polar	  o	  The	  Penguins	  etiquetant	  a	  un	  amic/amiga	  amb	  qui	  exploraries	  
l’Univers. 	  

Cada	  participant	  podrá	  participar	  tantes	  vegades	  com	  desitgi	  sempre	  que	  etiqueti	  a	  persones	  diferents.	  	  

4.-‐	  CONDICIONS	  DE	  LA	  PROMOCIÓ,	  COMUNICACIÓ	  DEL	  GUANYADOR	  I	  PREMIS	  

S’escolliran	  a	  2	  guanyadors	  el	  dia	  26	  de	  novembre	  de	  2020	  de	  forma	  aleatòria	  mitjançant	  un	  programa	  de	  cerques	  
aleatòries	  i	  en	  directe	  a	  través	  d’un	  Instagram	  Live	  al	  perfil	  dels	  autors	  (The	  Penguins	  -‐	  @reggaeperxics ).	  	  

S’extreurà	  un	  guanyador	  d’entre	  totes	  les	  participacions	  fetes	  al	  perfil	  d’Instagram	  de	  l’editorial	  
(@estrellapolareditorial)	  i	  un	  segon	  guanyador	  d’entre	  les	  participacions	  del	  perfil	  dels	  autors	  (@reggaeperxics)	  	  

L'organització	  contactarà	  amb	  els	  guanyadors	  mitjançant	  un	  missatge	  privat.	  	  	  

El	  premi	  consisteix	  en	  un	  exemplar	  del	  llibre:	  Tira	  pel	  dret	  dedicat	  pel	  propis	  autors.	  	  

El	  guanyador	  haurà	  de	  respondre	  a	  les	  comunicacions	  que	  li	  faci	  Planeta	  acceptant	  el	  premi	  en	  un	  termini	  de	  7	  
dies,	  en	  cas	  que	  no	  ho	  faci,	  es	  declararà	  el	  sorteig	  com	  a	  desert	  i	  Edicions	  62	  disposarà	  del	  premi.	  

Els	  noms	  dels	  guanyadors	  seran	  publicats	  en	  el	  compte	  d’Instagram	  d’Estrella	  Polar	  Editorial	  
(@estrellapolareditorial)	  	  

Els	  premis	  es	  lliuraran	  en	  tot	  el	  territori	  espanyol	  (incloent-‐hi,	  per	  tant,	  Illes	  Canàries,	  Illes	  Balears,	  Ceuta	  i	  Melilla);	  
les	  despeses	  d’enviament	  aniran	  a	  càrrec	  de	  l’organitzador.	  

En	  cas	  de	  resultar	  guanyador,	  el	  participant	  autoritza	  la	  publicació	  de	  les	  seves	  dades	  personals	  identificatives	  als	  
canals	  indicats	  en	  aquest	  mateix	  punt,	  amb	  l'únic	  objectiu	  de	  dur	  a	  terme	  la	  comunicació	  dels	  guanyadors	  i	  
reserves.	  

Les	  dades	  hauran	  de	  ser	  facilitats	  pel	  participant	  de	  forma	  veraç.	  Qualsevol	  comunicació	  falsa	  de	  dades	  personals	  
donarà	  dret	  als	  organitzadors	  del	  present	  sorteig	  a	  desqualificar	  al	  guanyador	  per	  aquest	  acte.	  

	  



	  
5.-‐	  DESQUALIFICACIONS	  I	  PENALITZACIONS	  

Si	  s'evidenciés	  que	  qualsevol	  dels	  participants	  no	  compleix	  amb	  els	  requisits	  exigits	  a	  les	  Bases,	  o	  les	  dades	  
proporcionades	  per	  participar	  no	  son	  vàlides,	  la	  seva	  participació	  es	  considerarà	  nul·∙la	  i	  quedaran	  
automàticament	  exclosos	  de	  la	  Promoció	  perdent	  tot	  dret	  sobre	  els	  premis	  atorgats	  en	  virtut	  d'aquesta	  Promoció.	  

	  
6.-‐	  EXONERACIÓ	  DE	  RESPONSABILITAT	  

A	  títol	  enunciatiu,	  però	  no	  limitatiu,	  EDICIONS	  62	  no	  es	  responsabilitza	  de	  les	  possibles	  pèrdues,	  robatoris,	  retards	  
o	  qualsevol	  altra	  circumstància	  imputable	  a	  tercers	  que	  pugui	  afectar	  el	  desenvolupament	  d’aquest	  concurs,	  així	  
com	  tampoc	  es	  responsabilitza	  de	  l’ús	  que	  faci	  el	  participant	  respecte	  del	  premi	  que	  obtingui	  del	  sorteig.	  

Els	  premis	  queden	  subjectes	  a	  aquestes	  bases	  legals	  i	  no	  és	  possible	  substituir-‐los	  totalment	  o	  parcialment	  per	  
diners	  en	  metàl·∙lic.	  Els	  premis	  no	  són	  susceptibles	  de	  canvi,	  alteració	  o	  compensació	  a	  petició	  dels	  guanyadors.	  Si	  
el	  guanyador	  rebutja	  el	  premi,	  no	  se	  li	  oferirà	  cap	  premi	  alternatiu.	  Així	  mateix	  queda	  estrictament	  prohibit	  
vendre’l	  o	  alienar-‐lo.	  

Els	  participants	  d’aquest	  concurs	  exoneren,	  de	  la	  manera	  més	  àmplia	  que	  en	  dret	  sigui	  procedent	  i	  sense	  limitar	  
de	  cap	  manera	  els	  seus	  drets	  com	  a	  consumidors,	  a	  l’organitzador,	  de	  qualsevol	  tipus	  de	  responsabilitat,	  sanció,	  
reclamació,	  demanda	  o	  causa	  civil,	  mercantil,	  penal,	  administrativa,	  incloent-‐hi	  indemnitzacions	  de	  qualsevol	  
naturalesa	  i/o	  índole,	  despeses,	  costes	  (amb	  expressa	  inclusió	  dels	  honoraris	  de	  lletrats	  i	  procuradors).	  

El	  participant	  accepta	  que	  l’organitzador	  pugui	  ajornar,	  escurçar,	  prorrogar,	  modificar,	  cancel·∙lar	  o	  suspendre	  el	  
concurs	  per	  raó	  de	  causes	  de	  força	  major	  alienes	  al	  seu	  control,	  comprometent-‐se	  a	  informar	  els	  participants	  
d’aquesta	  circumstància	  tan	  aviat	  com	  sigui	  possible.	  

L’organitzador	  queda	  facultat	  per	  resoldre	  qualsevol	  contingència	  no	  prevista	  en	  aquestes	  bases	  legals.	  

L’organitzador	  no	  és	  responsable	  de	  les	  publicacions,	  ni	  les	  supervisa	  de	  cap	  manera,	  ni	  de	  qualssevol	  altres	  
publicacions	  en	  el	  compte	  d’Instagram.	  Tanmateix,	  i	  tot	  i	  no	  estar	  obligat	  a	  això,	  l’organitzador	  es	  reserva	  el	  dret	  a	  
no	  publicar	  o	  eliminar	  comentaris	  que:	  (i)	  siguin	  difamatoris,	  injuriosos,	  falsos,	  enganyosos,	  infundats	  o	  no	  
provats;	  insultants,	  amenaçadors	  o	  grollers,	  obscens,	  sexualment	  explícits,	  racistes,	  provocadors,	  sexistes,	  
homòfobs	  o	  discriminatoris	  o	  censurables	  per	  qualsevol	  altre	  motiu.	  Això	  inclou	  les	  paraules	  que	  continguin	  
asteriscs	  en	  substitució	  d’algunes	  de	  les	  seves	  lletres;	  (ii)	  No	  s’estimin	  relacionats	  amb	  la	  temàtica	  dels	  productes	  
i/o	  serveis	  de	  l’organitzador;	  (iii)	  Incloguin	  informació	  de	  contacte	  i/o	  dades	  personals	  com,	  per	  exemple,	  
números	  de	  telèfon,	  adreces	  postals	  o	  de	  correu	  electrònic,	  comptes	  bancaris,	  etc.;	  (iv)	  Promocionin	  productes	  o	  
serveis	  amb	  finalitats	  de	  lucre	  i/o	  altres	  fins	  comercials;	  (v)	  Pugui	  considerar-‐se	  que	  representen	  l’ús	  de	  sistemes	  
de	  missatgeria	  electrònica	  per	  enviar	  correu	  brossa	  de	  forma	  indiscriminada	  (spam);	  (vi)	  Resultin	  d’alguna	  manera	  
il·∙legals	  i/o	  justifiquin	  o	  fomentin	  activitats	  il·∙legals	  o	  no	  compleixin	  amb	  la	  totalitat	  de	  la	  legislació	  aplicable;	  (vii)	  
Vulnerin,	  directament	  o	  indirectament,	  drets	  de	  tercers,	  incloent-‐hi	  la	  violació	  de	  drets	  de	  propietat	  industrial	  i	  
intel·∙lectual,	  secrets	  comercials,	  saber	  fer,	  així	  com	  el	  dret	  a	  l’honor,	  a	  la	  intimitat	  i	  a	  la	  pròpia	  imatge;	  (viii)	  
Pretengui	  suplantar	  una	  persona	  diferent	  de	  l’usuari;	  (ix)	  Incloguin	  enllaços	  a	  altres	  llocs	  web	  i/o	  que	  procedeixi	  
d’un	  nom	  d’usuari	  el	  contingut	  del	  qual	  infringeixi	  aquestes	  bases	  legals;	  i/o	  (x)	  La	  publicació	  de	  comentaris	  
personals	  o	  ofensius	  sobre	  l’organitzador	  i/o	  els	  seus	  empleats	  o	  representants	  es	  pugui	  considerar	  assetjament.	  

L’organitzador	  es	  reserva	  el	  dret	  a	  rebutjar	  a	  penjar	  o	  suprimir	  comentaris	  i,	  si	  escau,	  a	  emprendre	  accions	  legals	  
contra	  els	  responsables,	  directes	  o	  indirectes,	  d’aquests	  comentaris.	  

	  
7.-‐	  XARXES	  SOCIALS	  

El	  concurs	  no	  està	  patrocinat,	  avalat,	  administrat	  ni	  associat	  de	  cap	  manera	  a	  Instagram	  de	  manera	  que	  els	  
participants	  alliberen	  aquesta	  xarxa	  social	  de	  tota	  responsabilitat	  pels	  eventuals	  danys	  que	  se’n	  derivin.	  El	  
participant	  garanteix	  que	  és	  usuari	  de	  la	  xarxa	  abans	  mencionades,	  o	  ho	  serà	  dins	  del	  període	  de	  participació	  del	  
sorteig	  i	  que	  ha	  acceptat	  o	  acceptarà	  les	  seves	  Condicions	  Legals	  siguin	  generals	  o	  particulars,	  polítiques	  de	  



privadesa	  o	  de	  qualsevol	  altre	  tipus	  aplicables	  per	  aquesta	  xarxa	  social,	  les	  quals	  poden	  ser	  diferents	  a	  les	  
presents	  Bases	  Legals.	  

EDICIONS	  62	  no	  assumeix	  cap	  responsabilitat	  per	  problemes	  o	  fallades	  tècniques	  de	  les	  xarxes	  socials,	  línies	  
telefòniques,	  sistemes	  informàtics,	  servidors,	  programari	  o	  error	  de	  qualsevol	  missatge	  de	  correu	  electrònic	  
destinat	  a	  EDICIONS	  62.	  

	  

8.-‐	  PROCTECCIÓ	  DE	  DADES	  PERSONALS	  

D'acord	  amb	  el	  que	  es	  disposa	  en	  el	  Reglament	  General	  de	  Protecció	  de	  Dades	  (RGPD)	  i	  la	  legislació	  espanyola	  
aplicable	  en	  matèria	  de	  protecció	  de	  dades,	  l'informem	  que	  EDICIONS	  62	  	  amb	  CIF	  A-‐08148991	  	  i	  domicili	  en	  Av.	  
Diagonal	  662-‐664,	  08034	  Barcelona,	  serà	  responsable	  del	  tractament	  de	  les	  dades	  de	  caràcter	  personal	  que	  el	  
participant	  en	  aquest	  sorteig	  faciliti	  de	  manera	  voluntària	  al	  llarg	  de	  la	  seva	  participació.	  EDICIONS	  62	  tractarà	  les	  
citades	  dades	  per	  a	  gestionar	  la	  participació	  de	  l'interessat	  en	  aquest	  sorteig,	  contactar	  amb	  aquest	  i	  fer-‐li	  
lliurament	  del	  premi	  corresponent	  en	  el	  supòsit	  en	  el	  qual	  resulti	  guanyador,	  tractament	  que	  durà	  a	  terme	  en	  
atenció	  al	  consentiment	  prestat	  pel	  participant	  en	  facilitar	  lliure	  i	  voluntàriament	  les	  seves	  dades	  personals	  i	  
acceptar	  les	  condicions	  de	  participació	  d'aquest	  sorteig.	  Aquestes	  dades	  es	  conservaran	  el	  termini	  durant	  el	  qual	  
pogués	  derivar-‐se	  alguna	  reclamació	  o	  responsabilitat	  del	  sorteig	  una	  vegada	  finalitzat	  aquest.	  	  
	  
El	  participant,	  podrà	  exercir	  els	  seus	  drets	  d'accés,	  supressió,	  rectificació,	  oposició,	  limitació,	  portabilitat	  i	  
revocació	  del	  consentiment,	  mitjançant	  sol·∙licitud	  per	  escrit	  dirigida	  a	  EDICIONS	  62,	  Av.	  Diagonal	  662-‐664,	  08034	  
Barcelona.	  Igualment,	  quan	  el	  participant	  ho	  consideri	  oportú,	  podrà	  presentar	  una	  reclamació	  davant	  l'Agència	  
Espanyola	  de	  Protecció	  de	  Dades.	  Així	  mateix,	  pot	  contactar	  amb	  el	  nostre	  Delegat	  de	  Protecció	  de	  Dades	  
mitjançant	  escrit	  dirigit	  a	  dpo@planeta.es	  o	  a	  Grupo	  Planeta,	  At.:	  Delegat	  de	  Protecció	  de	  Dades,	  Av.	  Diagonal	  
662-‐664,	  08034	  Barcelona.	  

	  

9.-‐	  ACCEPTACIÓ	  I	  CANVIS	  

El	  simple	  fet	  de	  participar	  en	  el	  present	  sorteig	  implica	  l'acceptació	  íntegra	  de	  les	  presents	  Bases,	  així	  com	  
l'acceptació	  expressa	  a	  les	  decisions	  interpretatives	  que	  de	  les	  mateixes	  realitzi	  Planeta.	  

EDICIONS	  62	  es	  reserva	  el	  dret	  a	  modificar	  o	  ampliar	  aquestes	  bases,	  en	  la	  mesura	  que	  no	  perjudiqui	  o	  menyscabi	  
els	  drets	  dels	  participants	  en	  el	  sorteig.	  

En	  el	  cas	  que	  el	  present	  sorteig	  quedés	  suspès	  per	  causes	  de	  força	  major,	  l'organitzador	  queda	  eximit	  de	  
qualsevol	  responsabilitat	  sobre	  el	  mateix.	  

	  

10.-‐	  INCOMPATIBILITATS	  

No	  podran	  participar	  en	  el	  sorteig	  els	  empleats	  o	  familiars	  directes	  o	  indirectes	  del	  Grup	  Planeta.	  No	  podran	  
participar	  tampoc	  els	  proveïdors	  i	  col·∙laboradors	  que	  hagin	  participat	  en	  l'elaboració	  i/o	  gestió	  d'aquest	  sorteig,	  
així	  com	  els	  seus	  familiars	  directes	  en	  primer	  grau.	  

	  

11.	  -‐LEGISLACIÓ	  APLICABLE,	  FISCALITAT	  I	  JURISDICCIÓ	  

Aquestes	  bases	  legals	  es	  regiran	  de	  conformitat	  amb	  la	  llei	  espanyola.	  Seran	  competents	  per	  resoldre	  qualsevol	  
reclamació	  o	  controvèrsia	  que	  pogués	  plantejar-‐se	  en	  relació	  amb	  la	  validesa,	  interpretació	  o	  compliment	  
d'aquestes	  bases	  els	  Jutjats	  i	  Tribunals	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona.	  

	  



Corren	  a	  càrrec	  dels	  guanyadors	  els	  impostos	  i	  despeses,	  sigui	  quina	  sigui	  la	  seva	  naturalesa	  que	  pugui	  derivar-‐se	  
dels	  premis,	  excepte	  les	  despeses	  d’enviament	  del	  premi	  que	  corren	  a	  càrrec	  d’	  Edicions	  62.	  	  

	  


