| BASES CONCURS INSTAGRAM
1. Organitzador
COLÒNIES RV, SA, endavant Rosa dels Vents, amb domicili social al C/ Diputació,
238, entresòl 3ª, 08007 Barcelona, i C
 IF: A-58133851 organitza aquest concurs
d’Instagram seguint les bases que es detallen a continuació:

2. Normes de Participació:
● El termini per a participar-hi serà des del dia 23/04/2020 fins el dijous 30/04/2020,
fins les 12h.
● Els participants hauran de ser majors de 18 anys i tenir obert un perfil públic a
Instagram.
● Hauran de ser, o fer-se seguidors, del compte d’Instagram de Rosa dels Vents.
● Per a poder participar, caldrà enviar un vídeo de trenta segons (màxim un minut) de
la coreografia d’una cançó que us agradi. La coreografia guanyadora serà la que
reproduiran els monitors/es a les colònies d’estiu.
● Etiquetar Rosa dels Vents (@rosadelsventsrv) i utilitzar el hashtag
#concurscoloniesestiu
● No podran participar-hi els treballadors de Rosa dels Vents.
● No es permetran comentaris que puguin ser ofensius o que puguin vulnerar els
drets de tercers. Qualsevol comentari ofensiu comportarà la exclusió automàtica
de participació.
● La xarxa social Instagram ni avala, ni administra ni gestiona ni està associada en
absolut a aquest concurs.

3. Premi:
● El premi pel guanyador/a de la millor coreografia, la més votada pel nostre jurat,
s’endurà com a regal unes colònies d’estiu al mes de juliol.
● Rosa dels Vents garanteix la transparència del procés en el qual s’escollirà el
guanyador/a.
● El guanyador/a rebrà una comunicació directa per part de Rosa dels Vents. En cas
que rebutgés el premi, o fos impossible de localitzar-lo en un màxim de 48h
després de publicar-se , Rosa dels Vents contactaria amb el guanyador/a reserva.

4. Protecció de Dades:
● COLONIES RV, S.A. protegeix les dades personals segons l'establert en el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquests amb l'objecte que es respectin les llibertats i els
drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.
● Les dades dels participants seran incorporats a un fitxer amb l’objectiu de tramitar
la participació del concrus que determinarà el guanyador/a. Aquest fitxer serà
eliminat un cop acabi el concurs.

● Les dades del guanyador/a seran tractades amb la màxima confidencialitat per
gestionar la nostra comunicació amb ell/a.
● Les dades del guanyador/a es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la
següent adreça lopd@gruprv.es, o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar
una reclamació davant l'autoritat de control competent (www.agpd.es) si considera
que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

