BASES DEL SORTEIG
1.- Companyia organitzadora
Teatre Nacional de Catalunya, SA, amb domicili social a plaça de les Arts, 1 08013
Barcelona amb CIF A-60942851.

2.- Objecte
El Teatre Nacional de Catalunya sortejarà vint invitacions dobles per assistir a l’estrena
de Temps salvatge i a la xerrada, abans de la funció, amb Josep Maria Miró, autor de
l’obra.
Data: dijous 10 de maig
Horaris:
- 19 h: conversa amb Josep Maria Miró
- 20 h: estrena de Temps salvatge
La data de la resolució del sorteig serà el dimarts 8 de maig de 2018.
El sorteig es farà entre tots els usuaris de Biblioteques de Barcelona que hagin deixat les
seves dades al formulari d’inscripció del sorteig.

3.- Mecànica del sorteig
El divendres 4 de maig de 2018 es publicaran les bases del concurs a la web del Teatre
Nacional de Catalunya. El mateix dia, Biblioteques de Barcelona comunicarà als seus
socis el sorteig, el formulari d’inscripció i les bases del sorteig a través del correu
electrònic. Les persones majors de 18 anys que vulguin participar-hi hauran d’emplenar
les dades que es demanen al formulari d’inscripció del sorteig.
El sorteig serà vigent des del divendres 4 de maig fins a les 23.59 h de la nit del dilluns 7
de maig de 2018.
El dimarts 8 de maig de 2018 el Teatre Nacional de Catalunya enviarà un correu electrònic
als guanyadors del sorteig a l’adreça de correu electrònic facilitada al formulari
d’inscripció. Els guanyadors seran escollits a l’atzar mitjançant una fórmula aleatòria.

4.- Requisits per participar-hi
Poden participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència
a Espanya que hagin deixat les seves dades al formulari d’inscripció del sorteig. No poden
participar-hi els treballadors del Teatre Nacional de Catalunya.

6.- Comunicació i lliurament del premi
Els guanyadors del sorteig rebran un correu electrònic del Teatre Nacional de Catalunya
el dimarts 8 de maig de 2018 a l’adreça de correu electrònic facilitada al formulari
d’inscripció.

7.- Premis
Es donaran vint invitacions dobles a vint persones diferents per assistir a la funció de
l’estrena de Temps salvatge, el dijous 10 de maig de 2018 a les 20 h.
Cada invitació constarà de 2 entrades individuals.

8.- Reserva i limitacions
El Teatre Nacional de Catalunya queda exempt de qualsevol responsabilitat si hi ha cap
error en les dades facilitades pel guanyador que n’impedeixi la identificació o el contacte.
Igualment, no es responsabilitza de la possible pèrdua o deteriorament del premi un cop
lliurat a la persona guanyadora.
El Teatre Nacional de Catalunya es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra
aquelles persones que realitzin qualsevol acte susceptible de ser considerat manipulació
del concurs.
El Teatre Nacional de Catalunya queda exclòs de qualsevol responsabilitat per danys i
perjudicis de qualsevol natura que puguin ser deguts a la falta temporal de disponibilitat
de les plataformes utilitzades per al funcionament del sorteig.
El Teatre Nacional de Catalunya es reserva el dret d’efectuar canvis relacionats amb el
funcionament correcte del concurs quan sigui per causa justa o per motius que
impedeixin dur-lo a terme de la manera en què es recull en aquestes bases.
El Teatre Nacional de Catalunya es reserva el dret d’ampliar o ajornar el període del

concurs així com la facultat d’interpretar aquestes bases.
Així mateix, l’empresa organitzadora queda exempta de tota responsabilitat si concorre
qualsevol dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat per danys i
perjudicis que es puguin ocasionar en gaudir del premi.

9.- Clàusula consentiment per participar en sortejos
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999 de 13
de desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li
comuniquem que les dades personals seran tractades pel TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA, SA i s’utilitzaran per poder gestionar la seva participació en el sorteig i,
posat cas que sigui guanyador/a, gestionar l’entrega del premi corresponent.

Les seves dades es conservaran durant la vigència del sorteig i seran incorporades a un
arxiu propietat del TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA.
Pot accedir a més informació mitjançant l’enllaç següent: https://www.tnc.cat/ca/politicaprivacitat

Vostè té dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment i a exercir els drets
d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a Plaça de les Arts, 1
08013 Barcelona o enviant un correu electrònic a dadespersonals@tnc.cat. Si considera
que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent podrà presentar una reclamació davant
de l’autoritat de control a www.agpd.es.

10.- Acceptació de las bases
La participació en el sorteig implica l’acceptació expressa d’aquestes bases. De no
voler-hi participar, el concursant haurà d’enviar un correu a info@tnc.cat i manifestar la
seva renúncia a participar en el sorteig del premi.

