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CONCURS SANT JORDI EL TRIANGLE “FES-TE UN SELFIE 360º I GUANYA UN CAP DE 

SETMANA ROMÀNTIC PER LA CARA!” 

 

 

Bases legals 

 

 

PRIMERA. - ENTITAT ORGANITZADORA  

La Associació de Comerciants del Centre Comercial El Triangle (en endavant, “El 

Triangle”) amb CIF numero V61851234 i amb domicili social a Plaça Cataluña, nº 1, 08002 

de Barcelona, organitza a les dates indicades a continuació, un concurso dirigit als 

visitants del Centro Comercial El Triangle d’acord amb les instruccions detallades a les 

presents bases. 

  

SEGONA. – BASES DEL CONCURS  

I.- Àmbit personal:  

Podran participar en aquesta acció totes aquelles persones físiques majors d’edat que 

(i) omplin amb les seves dades personals els fulletons que el Centre Comercial El Triangle 

posarà a disposició dels participants el dia 23 d’abril de 2022, (ii) siguin usuàries de la 

plataforma digital Instagram, i (iii) compleixin amb els requeriments establerts de 

participació a las presents bases legals.  

 

II.- Àmbit temporal:  

L’acció es realitzarà el dia 23 d’abril de 2022, finalitzant el mateix dia 23 d’abril a les 23:59; 

de 12:00 a 14:00 i de 17:30 a 20:30. El concurs se realitzarà el dia 27 d’abril de 2022 (en 

endavant, el “Termini”). El Triangle publicarà el nom del guanyador o guanyadora al 

compte oficial del Centre Comercial El Triangle (@eltriangle) el mateix dia 27 d’abril de 

2022 i contactarà amb el guanyador/a al correu electrònic que haurà facilitat 

prèviament a través del fulletó de participació en l’acció. 

 

III.- Accés al concurs i participació:  

Per participar al concurs, que se desenvoluparà en las condicions establertes en 

aquestes bases, els participants hauran de (i) omplir els fulletons que el Centre Comercial 

El Triangle posarà a disposició dels participants el dia 23 d’abril de 2022 amb les seves 

dades, (ii) seguir el compte oficial de Instagram del Centre Comercial El Triangle 

(@eltriangle) i (iii) complir amb els requeriments definits en la Clàusula Tercera de les 

presents bases legals.  
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TERCERA. - MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ  

Els participants hauran d’omplir amb les seves dades personals els fulletons que el Centre 

Comercial El Triangle posarà a disposició dels participants el dia 23 d’abril de 2022, dins  

dels horaris 12:00 a 14:00 i 17:30 a 20:30, per tenir accés a una selfie 360º. Els participants 

hauran de seguir el perfil de Instagram del Centre Comercial El Triangle (@eltriangle) i 

compartir la selfie 360º al seu story, etiquetant a @eltriangle i afegint el 

hashtag#SantJordiElTriangle.  

 

Entre tots els participants, la Gerència del Centre Comercial El Triangle decidirà quin 

usuari ha publicat la fotografia més original, i sota el seu criteri, posteriorment, el dia 27 

d’abril de 2022, El Triangle anunciarà el guanyador/a, a través del compte oficial de 

Instagram del Centre Comercial El Triangle, així com per correu electrònic al 

guanyador/a a través de l’adreça que aquest/a haurà facilitat a través dels fulletons. 

 

QUARTA. - MECÀNICA DE LA ACCIÓ  

Tots els participants que compleixin amb la mecànica de participació descrita en la 

Clàusula Tercera de les presents bases legals participaran automàticament en el 

concurso. La Gerència del Centre Comercial El Triangle escollirà el guanyador o 

guanyadora del Premio i aquest s’entregarà de forma presencial a la recepció del 

Centre Comercial El Triangle a la persona guanyadora, la qual haurà d’estar 

degudament identificada. 

 

CINQUENA. – COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR I ENTREGA DEL PREMI  

El dia 27 d’abril de 2022 s’anunciarà el nom del guanyador/a a través del compte oficial 

de Instagram del Centre Comercial El Triangle, això com al correu electrònic que el 

guanyador/a hagi facilitat a través dels fulletons. 

 

El guanyador o guanyadora tindrà un termini de dos (2) dies naturals per respondre el 

missatge i facilitar les dades que siguin necessàries amb la finalitat de gestionar la 

recollida del premi a la recepció del Centre Comercial El Triangle. En cas contrari, el 

guanyador no podrà reclamar el Premi a El Triangle i aquest podrà decidir si (i) fer seu el 

Premi i/o (ii) que la Gerència del Centre Comercial El Triangle anomeni a una altre 

guanyador/a entre els participants que compleixin amb les presents bases legals i 

anomenar un altre guanyador.  

 

SISENA.- PREMI 

• 1 caixa regal Vivabox 2 dies d’evasió/moments per a dos (el “Premi”) 
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El Premi atorgat és intransferible, és a dir, si es donés el caso que per qualsevol 

circumstància que el/la premiat/da no pogués o no volgués acceptar el premi o 

renunciés, no es pogués contactar con l’adreça facilitada, o no complís els requeriments 

establertes en aquestes bases, i inclús es donés el cas de no haver participants, es 

contactarà amb un altre guanyador o guanyadora. El/la guanyador/a tindrà set (7) dies 

naturals per recollir el premi. Superats aquests dies, perdrà la oportunitat de gaudir del 

premi i El Triangle podrà optar por las opcions definides a la Clàusula Cinquena de les 

presents bases legals.  

  

SETENA. - RECLAMACIÓ  

El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb aquesta 

promoció finalitzarà transcorregut un (1) mes des de la finalització del Termini.  

 

VUITENA. - ACEPTACIÓ DE LES BASES  

Els participants, pel sol fet de participar en aquest concurs, accepten les seves bases i el 

criteri de El Triangle en quant la resolució de qualsevol qüestió derivada del 

desenvolupament de la mateixa.  El Triangle podrà, en caso de detectar un uso 

fraudulent de la promoció, modificar aquestes bases en aquelles disposicions que fossin 

pertinents per aconseguir el correcte funcionament del mateix.  

 

NOVENA. - EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT  

L’empresa organitzadora queda exonerada de tota responsabilitat en caso de possibles 

pèrdues, deteriorament, robatori, mal funcionament de la xarxa de Internet, qualsevol 

circumstancia i incorrecta transmissió de contenidors, que impedeixi el normal 

desenvolupament de la promoció por causes alienes a l’empresa i especialment per 

actes externs de mala fe, així com qualsevol tipus de reclamació per la autoria sense 

consentiment per part del seu titular respecte el material presentat pels participants en 

aquesta promoció.  

 

DESENA. - CESSIÓ D’EXPLOTACIÓ DE LA IMATGE DEL GUANYADOR/A  

El guanyador/a autoritza El Triangle a reproduir i utilitzar les seves dades personals i la 

imatge a qualsevol activitat publicitària o promocional. El guanyador/a cedeix a El 

Triangle els drets necessaris per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació 

pública i qualsevol altre tipus d’activitat sobre les mateixes, tant en format electrònic, 

digital, paper o qualsevol altre tipus de suport, encara que limitat a l’ús en relació al 

concurs per temps limitat, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració 

o beneficio.  
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ONZENA. – PROTECCIÓ DE DADES  

En compliment del establert en la legislació vigent en matèria de protecció de dades 

de caràcter personal, El Triangle, informa que les dades recollides a través d’aquesta 

promoció seran tractades amb la finalitat de gestió i execució d’aquets sorteig, concurs 

o promoció, sent per tant la legitimació per al tractament de les dades personals el 

consentiment de l’interessat.  

Poden ampliar la informació consultant a l’adreça web http://www.eltriangle.es/legal/  

http://www.eltriangle.es/legal/

