Bases per al concurs fotogràfic Festa Major de la Garriga 2018
Objecte i Àmbit
L’Ajuntament de la Garriga i El Brou del Mestre, a través del canal social Instagram, organitza
un concurs fotogràfic per Festa Major.
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Participants i requisits per concursar
En aquest concurs que és de convocatòria oberta hi podran participar persones usuàries
d’Instagram, de qualsevol edat, residents a Espanya, amb perfil personal públic en aquesta xarxa
social.
No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament o
indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs, així com el personal municipal.
Temàtica
La Festa Major de la Garriga 2018
Descripció i mecànica
Per tal de poder participar en el concurs cal fer el següent:

-

Seguir els canals de les xarxes socials de @ajlagarriga @elbroudelmestre i
@lagarrigaterritorijove

-

Penjar les fotografies del 2 al 5 d’agost i etiquetar-les amb #festamajorLG

-

Convidar a participar al concurs a 3 amistats amb l’etiqueta #ConcursfestamajorLG18

El jurat seleccionarà les fotografies finalistes. Aquestes imatges seran etiquetades i penjades
com a finalistes al compte @ajlagarriga el diumenge 5 d’agost a les 23.55 h.
S’obrirà un termini de votació popular dels usuaris d’instagram el dia 6 d’agost.
Es considerarà guanyadora per votació dels usuaris d’Instagram la fotografia preseleccionada i
penjada des d’@ajlagarriga que més nombre de m’agrada obtingui per votació popular fins el
dia 6 a les 23.55 h.
L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora per mitjà d’un missatge directe
des del compte oficial d’Instagram i publicarà el resultat al web i a les diferents xarxes socials
Durada del concurs
Les fotografies per participar al concurs de temàtica “Festa Major la Garriga 2018” es podran
penjar des del dia 2 d’agost fins el dia 5 d’agost a les 23.30 h. No es permet etiquetar fotografies
pujades amb anterioritat a les dates de participació ja esmentades. En aquest cas seran
eliminades del concurs.
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Composició del jurat i elements de valoració
El jurat per triar les fotografies finalistes estarà compost per tres persones vinculades al món de
la fotografia.
Es valorarà l'originalitat i la qualitat artística de les fotografies.
L'organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no
prevista en aquestes bases.
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El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
Premi
Les dues fotografies guanyadores sorgiran per votació popular de les imatges pre-seleccionades
del jurat
Primer premi: una càmera esportiva i uns altaveus
Segon premi: un lot del Brou del Mestre
El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.
Protecció de dades personals
D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, i en relació a les persones participants en aquest concurs fotogràfic, s’informa:
Responsable del tractament

Ajuntament de la Garriga
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlgarriga.cat
Delegat de protecció de dades
dpd@ajlagarriga.cat
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
Finalitat del tractament
Participació al concurs fotogràfic vinculat a la Festa
Major 2018
Base jurídica
Participació lliure de les persones usuàries de la xarxa
social d’Instagram
Categoria de dades
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, telèfon
Persones destinatàries de cessions o Les dades facilitades per les persones que participen en el
transferències
concurs no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora
de la Unió Europea
Termini de conservació de les La duració del concurs fotogràfic
dades
Drets de les persones interessades
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al
seu tractament a través de la seu electrònica
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/informaciooficial/proteccio-de-dades/ o presencialment a les oficines
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de la Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o
acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a
presentar una reclamació davant d’una autoritat de
control, en particular en l’Estat membre en què tingui la
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, si considera que el tractament de
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD,
essent a Catalunya l’APDCAt l’autoritat de referència
https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions
Les dades s’utilitzaran per gestionar aquest concurs promocional, per contactar amb qui hagi
guanyat i lliurar li el premi. Cal recordar que donades les característiques dels llocs on es
publiquen les imatges i dades relacionades poden restar visibles de manera indefinida.
Les persones participants garanteixen que compten amb el consentiment de qui aparegui en les
fotografies per a la seva difusió a través de les xarxes socials i que responen de la veracitat,
exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal.
Així mateix, en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, es comprometen a
comunicar-nos-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades.

Exempció de responsabilitat de les xarxes socials
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació a la promoció i la
participació de les persones usuàries en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o
administra de cap manera aquest concurs.
Normes de control i seguretat
L’Ajuntament de la Garriga i El Brou del Mestre es reserven la facultat d'adoptar totes les
mesures que siguin oportunes per evitar qualsevol conducta de què sospiti que tingui per
finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau d'aquest concurs en incompliment de les seves
normes o en perjudici d'altres participants. La primera i immediata conseqüència serà l'exclusió
i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut.
No és permès concursar amb perfils que no siguin personals.
El Brou del Mestre es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el
còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta,
creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, l’Ajuntament de la Garriga es
reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa
responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adopti les mesures que corresponguin.
L’Ajuntament de la Garriga es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui
correspondre i el dret a eliminar qualsevol comentari a les fotografies del concurs quan ho
consideri oportú.
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No és permès l’ús de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o
explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l’honor i la pròpia
imatge de les persones.
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No podeu utilitzar les fotografies per fer publicitat d'empreses o d’esdeveniments privats de cap
tipus. Aquests continguts seran eliminats sistemàticament. Ens reservem el dret a bloquejar els
usuaris que insisteixin en aquesta pràctica
Limitació de responsabilitat
L’Ajuntament de la Garriga no és responsable de les interrupcions o errors en Internet, a la
xarxa social Instagram, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades
de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de
respostes, lliuraments o dades personals. En cas de produir problemes o incidències d'aquest
tipus l’Ajuntament de la Garriga queda exonerat de qualsevol responsabilitat pels danys i
perjudicis de tota naturalesa que siguin conseqüència, tot i les mesures de seguretat adoptades,
de la utilització indeguda dels serveis i dels continguts, i, en particular, encara que no de manera
exclusiva, pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la suplantació de la
personalitat d’altri.
Altres normes del concurs
La simple participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases en la seva
totalitat.
L’Ajuntament de la Garriga es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament
d'aquest concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per
justa causa, sense que d'això pugui derivar cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis
es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si s’escau, per altres mitjans.
Les persones participants en aquest concurs coneixen i accepten les normes d’ús i les polítiques
d’accés del canal de la xarxa social Instagram i per tant amb la seva participació accepta els
efectes derivats del seu ús.
La persona participant declara i garanteix que és el legítim titular dels drets d’explotació de les
fotografies, que les fotografies estan lliure de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a
favor d’altri i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció de
les imatges de la/es persona/es que apareix/en a les fotografies.
La propietat intel·lectual de les obres presentades és de l’autor/a. Amb la seva presentació,
autoritza a l’Ajuntament de la Garriga l’ús i/o edició de les fotografies mitjançant diversos
formats i plataformes sempre i quan no tinguin finalitat comercial i vagin adreçades a la
promoció i difusió de les activitats del municipi. L’Ajuntament de la Garriga es compromet a
fer constar l’autoria de les obres si en fa ús.
Publicitat de les bases i de les persones guanyadores
Les bases del concurs seran exposades durant 10 dies hàbils al tauler d’anuncis electrònic (eTAULER) de l’Ajuntament de la Garriga, restaran disponibles a la seu electrónica del web
municipal, on es publicarà també el nom de les persones guanyadores www.lagarriga.cat i es
farà difusió a les xarxes socials corporatives.
Interpretació de les bases i resolució de conflictes
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La interpretació de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol
controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, seran
competents la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.
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