BASES DEL CONCURS D'INSTAGRAM DE RÀDIO LLANÇÀ
El concurs d’Instagram de Ràdio Llançà té per objecte la promoció i difusió de
Ràdio Llançà a través de les Xarxes Socials.
Les següents bases regiran el funcionament del concurs:
Primera:
El Concurs consisteix en comentar la publicació de Ràdio Llançà al seu perfil
oficial d’Instagram ( @radiollanca ) i respondre la pregunta que es plantejarà al
post
pertinent.
En
les
respostes
s'haurà
d'utilitzar
l'etiqueta
#ConcursRàdioLlançà
Segona:
Poden participar-hi les persones titulars d’un perfil propi a Instagram i que
siguin seguidores del perfil oficial de Ràdio Llançà ( @radiollanca ).
S’hauran
de
respectar
les
condicions
d’aquesta
xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).
Pels menors d’edat, el fet de participar en el concurs implica que tenen el
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors legals.
S’haurà de comentar la publicació, responent a la pregunta, que es difondrà
des del perfil @radiollanca . La resposta ha d’incorporar l’etiqueta
#ConcursRàdioLlançà .
Només s’admetrà una participació per compte d’Instagram per cada una de les
publicacions fetes.
Tercera:
El Concurs s’iniciarà amb la publicació del post al perfil oficial de Ràdio Llançà,
i hi haurà un termini de 24h després de la citada publicació.
Des de Ràdio Llançà s’informarà quan es realitzarà cada publicació.
Quarta:
El sorteig per escollir el guanyador o guanyadora es realitzarà a través de la
plataforma https://www.sortea2.com/sorteos
Cinquena:
Ràdio Llançà es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant
el seu perfil a Instagram @radiollanca , a través de missatge privat. Es donaran
les instruccions per adquirir l’entrada, així com es demanarà la identificació del
guanyador/a demanant el nom, els cognoms i el número de DNI.

Sisena:
El Premi serà de dues entrades pel cinema, ofertes pel “Cinema Las Vegas” de
Figueres a cada sorteig.
La
llista
de
guanyadors/es
es
publicarà
al
perfil
https://www.instagram.com/radiollanca/
La persona guanyadora no podrà tornar a participar en el concurs fins passats
30 dies naturals.
Setena:
L’organització no es fa responsable del contingut de les publicacions que els
usuaris presentin al concurs. També es reserva el dret a excloure les
publicacions que no consideri adequades per a les finalitats que en motiva la
convocatòria.
Vuitena:
La comunicació de les dades personals suposa l’autorització perquè
l’Ajuntament de Llançà en pugui fer ús amb les finalitats exclusives d’organitzar
el concurs.
Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les
disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE
2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació,
cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades,
adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de
correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o quins drets voleu exercir.
Novena:
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

Per més informació:
Ràdio Llançà
radio@llanca.cat
972 12 14 70

