BASES LEGALS DEL SORTEIG DE NADAL DE 2018 DE WTC BARCELONA

1.- World Trade Center Barcelona, SA
L’organització d’aquest SORTEIG és responsabilitat de World Trade Center Barcelona
SA, amb domicili a Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 1a planta, 08039 Barcelona, i
amb el CIF A-59390948 (en endavant, “WTC Barcelona”).

2.- Objecte i mecànica del SORTEIG
L’objecte d’aquest SORTEIG està constituït i integrat per la celebració de tres
SORTEJOS entre els participants de l’esdeveniment de Nadal “L'EMOCIÓ DEL
NADAL” organitzat al WTC Barcelona el dia 18 de desembre de 2018.
L'esmentat SORTEIG es durà a terme a través de la pàgina web
https://www.random.org/, on s'introduirà el nombre de participants habilitats a aquest
efecte i s'obtindran els guanyadors de manera aleatòria segons algoritmes de la web.
El “SORTEIG 1” se celebrarà d’acord amb la base de dades generada pel formulari
electrònic enviat pels participants. Aquesta generarà un bitllet numerat virtual, de
manera que el bitllet que resulti premiat donarà dret a la persona que l'hagi subscrit
(“Guanyador 1”) —o, si escau, la persona que la substitueixi (“Reserva 1”)— a obtenir
el premi d'una estada d'una nit per a dues persones a l'Hotel Spa Empúries i d’una
experiència per escollir.
El “SORTEIG 2” se celebrarà d’acord amb la base de dades generada pel formulari
electrònic enviat pels participants. Aquesta generarà un bitllet numerat virtual, de
manera que el bitllet que resulti premiat donarà dret a la persona que l'hagi subscrit
(“Guanyador 2”) —o, si escau, la persona que la substitueixi (“Reserva 2”)— a obtenir
el premi d'un lot de 6 ampolles de cava.
El “SORTEIG 3” se celebrarà d’acord amb la base de dades generada pel formulari
electrònic enviat pels participants. Aquesta generarà un bitllet numerat virtual, de
manera que el bitllet que resulti premiat donarà dret a la persona que l'hagi subscrit
(“Guanyador 3”) ꟷo, si escau, la persona que la substitueixi (“Reserva 3”)ꟷ a obtenir el
premi d'un lot de 6 ampolles de cava.
Es podrà participar en el SORTEIG des de la seva publicació/difusió fins al dia 18 de
desembre de 2018 a les 10 h. La participació en aquest SORTEIG implica l'acceptació
de les bases següents:
Només podran participar en el SORTEIG els treballadors d'entitats arrendatàries
actuals de l'edifici WTC Barcelona (empreses en règim de lloguer amb la societat
organitzadora) que hagin emplenat el formulari en línia amb les seves dades personals
i de contacte introduïdes correctament.

Queden exclosos del SORTEIG els treballadors d’empreses proveïdores de productes
o serveis de l’empresa organitzadora, WTC Barcelona.
Cada treballador de les empreses arrendatàries de WTC Barcelona tindrà dret a
participar una sola vegada en el SORTEIG. Qualsevol irregularitat que es detecti en
aquest sentit obligarà l’organització a desqualificar els participants del SORTEIG.
Les bases del SORTEIG estan publicades a l'e-news del web www.wtcbarcelona.com.

3.- Selecció del guanyador o guanyadors, suplent, comunicació i lliurament
Per determinar el guanyador, es durà a terme un “SORTEIG” entre tots els participants
el dia 18 de desembre de 2018 a partir de les 13.30 h S’escollirà un primer guanyador
(“Guanyador 1”) i un guanyador de reserva (“Reserva 1”); un segon guanyador
(“Guanyador 2”) i un guanyador de reserva (“Reserva 2”); i un tercer guanyador
(“Guanyador 3”) i un guanyador de reserva (“Reserva 3”).
Durant el mes de desembre de 2018, es publicaran els noms dels guanyadors
(“Guanyador 1”, “Guanyador 2” i “Guanyador 3”) a les xarxes socials de WTC
Barcelona. A continuació, s’hi contactarà per telèfon amb el número indicat al bitllet.
Posteriorment, també es podran anunciar al butlletí de noticies electròniques (e-news)
de WTC Barcelona.
Si no es pot localitzar el guanyador durant els 10 dies hàbils després del SORTEIG
(divendres 4 de gener de 2019), el premi es concedirà al bitllet de reserva (“Reserva
1”, “Reserva 2” i “Reserva 3”). Si no es pot localitzar la persona del bitllet de reserva
durant els 15 dies hàbils després del SORTEIG (divendres 11 de gener de 2019), el
premi quedarà desert.

4.- Premis
El premi per al “Guanyador 1” del SORTEIG consisteix en una nit per a dues persones
a l'Hotel Spa Empúries més una experiència per escollir (Experiència Romàntica,
Experiència Gastronòmica, Experiència Spa o Experiència Cultural), que es podrà
gaudir a partir del lliurament del premi/val fins al 30 d'abril del 2019, tret de dissabtes i
festius. El premi està valorat en 375,00 €; qualsevol elecció superior a aquest import
anirà a càrrec íntegre del guanyador.
El premi per al “Guanyador 2” consisteix en un lot de cava valorat en 75,00 € (IVA no
inclòs).
El premi per al “Guanyador 3” consisteix en un lot de cava valorat en 75,00 € (IVA no
inclòs).
En cap cas es bescanviaran els premis d'aquest SORTEIG pel seu import en metàl·lic.

5.- Reserves i limitacions
Cada participant només té dret a participar en el SORTEIG una vegada. Si es
constatés l’incompliment d’aquesta condició, el participant quedaria desqualificat
automàticament del SORTEIG i perdria el premi si se li hagués concedit.
WTC Barcelona es reserva el dret de comprovar la veracitat de les dades facilitades,
així com les edats i les identitats dels guanyadors abans de procedir al lliurament dels
premis. WTC Barcelona també es reserva el dret de no concedir els premis si detecta
una actitud fraudulenta en la presentació dels bitllets o en qualsevol altre moment del
SORTEIG.
WTC Barcelona queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que hi
hagués algun error o frau en les dades facilitades pels premiats que impedís
identificar-los correctament.
Igualment, tampoc no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments,
robatoris o altres circumstàncies alienes que puguin afectar el gaudi del premi
concedit.
WTC Barcelona queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de
qualsevol tipus que puguin resultar de la manca temporal de disponibilitat o de
continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en el
SORTEIG, de la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir-los i,
en particular ꟷencara que no de manera exclusivaꟷ, dels errors en l’accés a les
diferents pàgines i en enviaments de respostes de participació a través d’Internet.
WTC Barcelona es reserva el dret d’efectuar canvis per al bon fi del SORTEIG quan hi
hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme de la
manera estipulada en aquestes bases.
WTC Barcelona es reserva el dret d’ajornar o ampliar el període del SORTEIG, així
com la facultat d’interpretar aquestes bases legals.
WTC Barcelona queda exempt de tota responsabilitat si es produeix algun dels casos
assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que
poguessin tenir lloc durant el gaudi del premi.
WTC Barcelona es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra les persones
que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat com una manipulació
o falsificació del SORTEIG.

6.- Protecció de dades
El responsable del tractament de les dades que ens heu facilitat per mitjà del formulari
de participació en el sorteig de Nadal de 2017 de WTCB (L'emoció del Nadal) és World
Trade Center Barcelona SA (en endavant, “WTC Barcelona”), amb domicili a Moll de

Barcelona s/n, Edifici Est, 1a planta, Barcelona; amb el número de telèfon 935 088 000
i l’adreça electrònica marketing@wtcbarcelona.es.
Tractarem les dades recollides amb la finalitat de gestionar la vostra participació en
aquest sorteig/promoció i les conservarem fins que hagi finalitzat completament, de
conformitat amb les bases corresponents.
Així mateix, tractarem les vostres dades per mantenir-vos informat, fins i tot per mitjans
electrònics, sobre els productes, els serveis i les novetats de WTC Barcelona. Les
dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que el Client i/o els
interessats retirin el consentiment que hagin donat per rebre aquestes comunicacions
o exerceixin el seu dret de supressió.
La base jurídica per dur a terme el tractament de les vostres dades és el consentiment
donat.
L’interessat pot exercir davant WTC Barcelona els drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició. De la mateixa
manera, en els tractaments de les dades de l’interessat amb una legitimació basada en
el consentiment que ha donat, l’interessat té el dret de retirar aquest consentiment en
qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el
consentiment previ a la seva retirada.
Per exercir aquests drets, l’interessat pot enviar la seva sol·licitud a WTC Barcelona,
Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 1a planta, 08039 Barcelona; que disposa del número
de telèfon 935 088 000 i de l’adreça electrònica marketing@wtcbarcelona.es.
En tot cas, l’interessat té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat de
control pertinent si ho considera oportú.

7. Acceptació de les bases
La simple participació en el SORTEIG implica l’acceptació d’aquestes bases, de
manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la seva totalitat o d’una
part implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, WTC Barcelona
quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.
La participació en aquesta promoció implica la renúncia expressa al fur que pogués
correspondre-li i l’acceptació dels Tribunals i Jutjats de Barcelona com a autoritats
competents per dilucidar qualsevol reclamació.

8. Drets d’imatge
La participació en els SORTEJOS implica l’acceptació de la cessió voluntària a WTC
Barcelona i sense remuneració dels drets d’imatge, fotografia o vídeos obtinguts
durant aquesta acció, per utilitzar-los a les xarxes socials o SENSE finalitats
comercials.

