
 

 

Promoció Facebook de la Federació Catalana de Voluntariat Social 
 
ENTITAT ORGANITZADORA 
Federació Catalana de Voluntariat Social 
CIF G59106823 
c. Grassot, 3 3r. 08025 Barcelona 
Tel. 93 314 19 00 
comunicacio@voluntaris.cat 
 
CONTEXT 
 
QUI POT PARTICIPAR 
 
Totes les persones físiques majors de 18 anys, que comptin amb un perfil d'usuari 
real al Facebook. 
No podran participar els treballadors i col·laboradors de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL. 
 

COM PARTICIPAR 
 
Podran participar totes les persones majors de 18 anys que facin M’agrada a la 
pàgina de Facebook del ‘Guanyem-hi Tots!’ (en cas que no siguin seguidors 
actualment), etiquetin a 3 amics en un comentari a la publicació i participin a 
través de l’aplicació Easypromos. No podran participar els perfils fraudulents ni 
falsos. 
 
 
DURACIÓ I ÀMBIT 
 
A partir del dia 17 de maig i fins el 24 de maig a les 13 hores.  
Es podrà participar des de qualsevol àmbit geogràfic. 
 
PREMI 
 
Se sortejarà una bossa Alma Texana feta artesanalment per Ecosol que promou 
l’ocupació de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social. 
No es podrà canviar per una altra cosa ni pel seu import en metàl·lic. 

 
Els Premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent pel que les possibles 
retencions i/o ingrés a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
seran a càrrec del premiat, excloent de qualsevol responsabilitat a la Federació 
Catalana de Voluntariat Social. 
 
 
SORTEIG  
 
El dia 24 de maig a partir de les 13 hores, es realitzarà un sorteig aleatori a través 
de l'aplicació Easypromos entre totes les persones que hagin participat. 
 



 

 

COMUNICACIÓ DE GUANYADORS 
 
Els participants autoritzen expressament al fet que en cas de resultar guanyadors, 
es publiqui el seu nom i cognoms a la nostra pàgina web/xarxes socials. Així 
mateix, contactarem a través de Facebook amb el guanyador/a. A partir de la data 
de contacte, el guanyador disposarà de 15 dies naturals per contactar amb la FCVS, 
acceptar el premi, confirmar les seves dades i recollir el premi a la seu de la FCVS a 
Barcelona en horari de 9 a 14 hores, en el termini esmentat de 15 dies.  
 
 
 
DESVINCULACIÓ RESPECTE A FACEBOOK 
 
Facebook no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni 
està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que 
està proporcionant la seva informació a la FEDERACIÓ CATALANA DE 
VOLUNTARIAT SOCIAL i no a Facebook. La informació que proporcioni s'utilitzarà 
per a gestionar la seva participació en la present promoció.  
 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE FACEBOOK.  
 
Els participants exoneren completament a Facebook de tota responsabilitat 
respecte a la present promoció.  
 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal 15/1999 ens autoritza a que les seves dades personals, inclosa la seva 
imatge en cas de ser guanyador, siguin incorporades a un fitxer titularitat de la 
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL amb domicili en C/ Grassot 
núm. 3, 2n pis 08025 Barcelona, amb la finalitat de gestionar la participació del 
titular de les dades en la present promoció i, lliurament del premi, si escau. A més, 
tal i com s’estableix a les presentes bases, autoritza expressament a l’enviament de 
la newsletter d’El Mercat Social a l’adreça electrònica facilitada.  
 
Així mateix, ens autoritzen a què, en el seu cas, el seu nom, cognoms i la seva 
imatge, siguin captades i publicades a la nostra pàgina web, xarxes socials o a 
d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa amb la finalitat de donar a 
conèixer els guanyadors del concurs i les activitats de la FCVS. 
La negativa a subministrar alguna o totes les dades sol·licitades, suposarà la 
impossibilitat de participar en el present sorteig. 
 
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un 
escrit, juntament amb fotocòpia del seu DNI, al FEDERACIÓ CATALANA DEL 
VOLUNTARIAT SOCIAL C/ GRASSOT 3, 2n, 08025 Barcelona. 
 
 
EXCLUSIÓ I RESPONSABILITATS 



 

 

 
La constatació de qualsevol tipus de frau, manipulació de la votació, del sistema 
informàtic, utilització de perfils falsos, i tots aquells comportaments que puguin 
resultar aparentment abusius i/o malintencionats durant la promoció, suposarà la 
desqualificació automàtica del participant/s. 
 
La FCVS es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la 
promoció quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin 
portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases. 
 
La FCVS es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del promoció, així com la 
facultat d'interpretar les presents bases legals. 
 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en el present sorteig és totalment GRATUÏTA i suposa la plena 
acceptació de les presents bases per part del participant, per la qual cosa la no 
acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà la impossibilitat de 
participar. 
 
 


