BASES LEGALS CONCURS INSTAGRAM – GOPRO HERO 7 BLACK
1.- ORGANITZA
NEUS DEL VALIRA, S.A. (d’ara endavant GRANDVALIRA) amb domicili social Av.Carlemany 68,
despatx 401, illa Carlemany – AD700 Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra amb nº de registre
de comerç 917870Z, realitzarà un concurs en territori nacional. En el present document que
consta de 3 pàgines, GRANDVALIRA especifica les Bases Legals de la promoció Gopro Hero 7
Black.
2.- ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial de la promoció està obert a tots els països. No obstant això, el premi tindrà lloc a
Andorra.
3.- LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR
Podran participar en la promoció totes les persones físiques majors de 18 anys seguidors del
compte d’Instagram @grandvalira i que comptin amb un perfil d’usuari real a Instagram.
4.- PERÍODE DEL CONCURS
La data d’inici del concurs serà 05/01/2019 i tindrà una durada de 17 dies, fins al 21/01/2019 a les
23h.
5.- MECÀNICA DEL CONCURS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
a) Els usuaris hauran de publicar una fotografia el més recent possible de Grandvalira a
Instagram, etiquetar-hi @Grandvalira, @Gopro i dos amics i posar el hashtag
#GrandvaliraHero7. Es valorarà el fet que la imatge estigui feta amb Gopro.
b) És imprescindible que els usuaris que participin tinguin un perfil públic a Instagram.
6.- SELECCIÓ DEL GUANYADOR, SUPLENTS, COMUNICACIÓ I ENTREGA
La fotografia guanyadora serà escollida per un jurat compost per l’equip de màrqueting de
GRANDVALIRA. Es valorarà l’originalitat i la qualitat de la imatge i el fet que estigui feta amb
Gopro.
Es comunicarà el nom del guanyador a les xarxes socials de GRANDVALIRA un cop finalitzat el
concurs el 22/01/2019. L’usuari s’haurà de posar en contacte amb l’empresa a través d’un
missatge privat via xarxes socials en un termini màxim de 7 dies.
En cas que el premiat no es posi en contacte amb GRANDVALIRA en un termini de 7 dies des del
dia de l’anunci del guanyador, o si renuncia al premi, perdrà el seu dret a reclamar el premi. En
aquest cas, GRANDVALIRA es reserva el dret d’escollir un nou guanyador del concurs,.
7.- DRETS D’IMATGE
En participar en el concurs, els usuaris donen el seu consentiment exprés i cedeixen a
GRANDVALIRA els drets de les imatges publicades a efectes de participar en el concurs.
Aquestes fotografies poden ser utilitzades per GRANDVALIRA en els mitjans de publicitat
habituals, així com internet i tots els perfils de GRANDVALIRA a les xarxes socials, sense cap
limitació quant al seu àmbit temporal i territorial, i tot això de conformitat amb el que preveu

l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als
drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.
8.- DADES DELS GUANYADORS
Les dades que se sol·licitaran als guanyadors amb la finalitat de gestionar l’entrega del premi són:
nom, cognom, data de naixement, e-mail i telèfon.
GRANDVALIRA es reserva el dret de demanar una còpia del Document Nacional d’Identitat /
Passaport o bé document identificatiu, per validar que es compleixen els requisits de la
participació.
9.- PUBLICACIÓ GUANYADOR
En participar en la promoció, l’usuari accepta que el seu nom i cognom pugui ser publicat a les
xarxes socials de GRANDVALIRA, Facebook, Instagram, Twitter i a la pàgina web:
http://www.grandvalira.com/ si acaba sent el guanyador. GRANDVALIRA es compromet a fer
públic el nom i cognom del guanyador la data de finalització del concurs especificada al punt 6 del
mateix document.
10.- PREMI
El guanyador rebrà una Gopro Hero 7 Black.
11.- LÍMITS
a) El premi objecte de la present promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o
compensació a petició del guanyador.
b) Els premis són estrictament personals i no podran ser cedits, recollits ni reemborsats en part
o totalment, com tampoc podran ser intercanviats per altres serveis o productes.
c) La renúncia del premi no donarà cap dret a indemnització o compensació.
d) No podran participar en la present promoció empleats de GRANDVALIRA (NEVASA, SAETDE
I ENSISA).
e) GRANDVALIRA no es responsabilitza de les possibles expectatives creades per l’usuari pel
que fa al contingut del premi.
12.- PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb allò que estableix la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals
(LQPD), GRANDVALIRA informa que les dades personals proporcionades són confidencials i
formen part dels fitxers titularitat de NEUS DEL VALIRA, S.A. amb la finalitat de gestionar el
lliurament del premi de la promoció, així com per proporcionar informació referent als nostres
productes, activitats i serveis que puguin ser de l’interès del participant, fins i tot per mitjans
electrònics tret que ens manifesti el contrari. El participant pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), enviant un escrit acompanyat d’una
fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany
AD700 ESCALDES - ENGORDANY o bé enviant-ho per correu electrònic a
pqpd@grandvalira.com.
13.- ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS
La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents bases, així com el criteri
de GRANDVALIRA per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir. La manifestació de la no
acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a
conseqüència Grandvalira quedarà alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest
participant.

14.- MODIFICACIÓ DEL CONCURS I DE LES BASES
GRANDVALIRA es reserva el dret de prolongar, modificar, retallar o anul·lar el concurs en
qualsevol moment. Eventualment, algunes modificacions podran ser publicades durant el concurs i
aquestes seran considerades com annexos a les Bases i part integrant d’aquestes.
GRANDVALIRA no podrà ser considerada responsable en cas que el concurs hagi de ser
modificat o anul·lat.
15.- DESAVINENÇA
En el cas d’impugnació, reclamació o controvèrsia, les queixes hauran de dirigir-se en el termini
legal i per escrit a la direcció de GRANDVALIRA que consta en l’encapçalament d’aquestes
bases. De conformitat amb la legislació vigent, GRANDVALIRA canalitzarà la reclamació a l’agent
corresponent. Cada participant es compromet a intentar trobar una solució amistosa amb
GRANDVALIRA en cas de dificultats que puguin aparèixer referents a l’aplicació i interpretació de
les bases i abans de realitzar qualsevol acció contenciosa.
Les presents Bases se sotmeten únicament a la llei andorrana.

