Bases legals del concurs
1. Companyia organitzadora
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (en
endavant, SOREA), amb domicili al Passeig de la Zona Franca, 48, planta 5,
08038 de Barcelona i amb CIF núm. A-08146367, organitza un CONCURS a
Twitter denominat “#amicsdelaigua” (en endavant el “Concurs”).

2. Desvinculació respecte a Twitter
Twitter no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest Concurs, ni hi
està associat. En participar-hi, l’usuari autoritza a SOREA a contactar-lo a
través d’un missatge privat al seu perfil de Twitter per comunicar-li el premi en
cas que resulti guanyador. L’usuari haurà de contactar llavors a SOREA per
correu electrònic infosorea@sorea.cat per tal de gestionar el lliurament del seu
premi.

3. Durada
Durada: La data d’inici del Concurs serà el dimecres 11 de juliol de 2018 a
les 13.00 hores i la data de finalització serà el divendres 31 d’agost de
2018 a les 23.59 hores.

4. Finalitat
La finalitat del Concurs és premiar la teva manera sostenible i responsable de
gaudir de l’aigua. Un jurat escollirà les dues fotografies guanyadores entre les
deu que tinguin més “M’agrada”. Es valorarà tant la fotografia com el text que
l’acompanya, on els participants han d’explicar quines mesures prenen per fer
un ús responsable de l’aigua.
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5. Requisits per participar
Podran participar en el Concurs totes les persones físiques majors de 18
anys amb residència legal a Espanya que comptin amb un perfil d’usuari real a
Twitter.
Per participar en el sorteig serà necessari:
1. Fer una foto on surtis tu, els teus amics o la teva família gaudint de l’aigua i
explicar-nos com t’ho fas per fer un consum responsable d’aigua durant l’estiu.
2. Pujar la foto a Twitter amb el hashtag #amicsdelaigua i mencionar a @sorea.
3. Fer-te seguidor de @sorea per conèixer els resultats.
4. Cada participant pot pujar una única fotografia.
6. Premis
Hi haurà dos premis, un per a cada guanyador. Cada premi consistirà en un
pack d’aventures aquàtiques per a dues persones al port més proper de casa
teva.
• Pàdel Surf
• Vela
• Catamarà

7. Mecànica del sorteig
1. Fer una foto on surtis tu, els teus amics o la teva família gaudint de l’aigua i
explicar-nos com t’ho fas per fer un consum responsable d’aigua durant l’estiu.
2. Pujar la foto a Twitter amb el hashtag #amicsdelaigua i mencionar a @sorea.
El jurat valorarà tant les 10 fotografies amb més M’agrada com el text que les
acompanyen, on els participants expliquen quines mesures prenen per fer un
ús responsable de l’aigua.
SOREA podrà eliminar els continguts que no es cenyeixin estrictament a la
temàtica del sorteig o que considera inadequats per la seva publicació.
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El resultat es publicarà el divendres següent a la finalització del sorteig (el 7 de
setembre de 2018). SOREA contactarà amb els premiats per gestionar
l’enviament del premi.
En cas de no rebre resposta per part de les persones premiades en el termini
de 72 hores des de l’enviament del missatge, el dret a rebre el premi caducarà.
Es seleccionarà un nou guanyador (el següent classificat en la selecció del
jurat).
En cas que el premiat renunciï al premi, es seleccionarà un nou guanyador.

8. Acceptació de les bases
La simple participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les presents
Bases. Qualsevol manifestació contrària a l’acceptació d’aquestes Bases, ja
sigui total o parcial, serà considerada com la no acceptació de les mateixes i
implicarà la renúncia i exclusió del participant en el concurs. SOREA quedarà
alliberada del compliment de qualsevol obligació en relació amb el participant.

9. Drets d’imatges i protecció de dades personals
El tractament de les dades personals dels participants i de les imatges
recollides mitjançant aquest concurs, així com de les que es recullin, serà
responsabilitat de SOREA, amb domicili a Barcelona (08038), Passeig de la Zona
Franca, nº 48 i NIF A-08.146.367. Si té qualsevol dubte sobre el tractament de
les dades personals i de les imatges pot contactar amb la Delegada de
Protecció de Dades de SOREA mitjançant els següents punts de contacte:
Correu electrònic: dpo.es@suez.com
Telèfon:
900.500.731
Les dades personals i imatges que es recullin mitjançant aquest concurs seran
tractades amb les següents finalitats principals: gestionar la participació al
concurs i difondre i publicar les fotografies a través d’intranet i web corporativa
de SOREA, la revista, les xarxes socials i la premsa gràfica, a tots els països del
món.
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Les seves dades personals i imatges seran tractades per complir les anteriors
finalitats fins que es resolgui el concurs i durant el temps que es consideri
necessari seguint polítiques internes de comunicació.
A la finalització del període de difusió les seves dades seran tractades als únics
efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o
contractuals. Quan finalitzin els períodes indicats les seves dades personals i
les imatges es conservaran bloquejades durant el termini en el que es
poguessin derivar responsabilitats. Quan expirin les responsabilitats les seves
dades seran eliminades de forma definitiva.
La base legal per al tractament de les seves dades personals és la participació
en aquest concurs. El participant, mitjançant la seva participació i enviament de
fotografies, declara que ha informat de la present política als seus familiars i
amics que puguin aparèixer en les fotografies i que ha obtingut el seu
consentiment. Cas que en les fotografies guanyadores apareguin amics i
familiars hauran de contactar amb SOREA per atorgar el seu consentiment
explícit al tractament de les dades personals i imatges.
S’han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la
seguretat de les dades personals i imatges i per evitar la seva destrucció,
pèrdua, accés o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures
s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del
tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.
SOREA compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de les
diferents tasques relacionades amb el tractament de les seves dades
personals. Així mateix, SOREA contracta els serveis de Microsoft Ireland
Operations Limited per emmagatzemar informació a Microsoft Azure, entre la
que es poden trobar les seves dades personals. Microsoft Ireland Operations
Limited podria subcontractar part d’aquestes tasques a Microsoft Corporation,
ubicada a EEUU. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència
internacional de dades a Microsoft Corporation, la mateix és lícita ja que s’han
establert garanties adequades per protegir les seves dades personals. En
aquest sentit, Microsoft Corporation (i) es troba adherida a Privacy Shield i (ii)
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències
realitzades amb destí a la mateixa són lícites si es donen certes condicions.
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Les seves dades personals es comunicaran a tercers si és necessari per donar
compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui. Així mateix
es comunicaran a l’empresa que comercialitzarà el paquet d’aventures
aquàtiques.
Vostè pot exercir els seus drets (i) d’accés, (ii) rectificació, (iii) oposició, (iv)
supressió, (v) limitació i (vi) portabilitat mitjançant una comunicació a SOREA,
per correu postal a Passeig de la Zona Franca, 48, Barcelona, 08038, o per
correu electrònic a dpo.es@suez.com. La seva sol·licitud haurà d’anar
acompanyada d’una còpia del seu DNI u altre document identificació equivalent.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, SOREA podrà requerir-li
per a que esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït.
També podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent per
defensar els seus drets a través de la pàgina web www.agpd.es.
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