1.- Organitza
Fundació Privada José I Suñol Soler, d’ara endavant Fundació Suñol, amb domicili
social a Mejía Lequerica 14, 08028 Barcelona amb CIF G62942594.
2.- Desvinculació́ respecte d’Instagram i Twitter
Instagram i Twitter no patrocinen ni avalen ni administren de cap manera aquest
sorteig ni hi estan associats.
3.- Objecte
La Fundació Suñol sortejarà̀ gratuïtament dues publicacions pròpies:



Rosa Amorós. Despojos y dèries (2015)
Darío Villalba. Resplandor seco (2016)

El sorteig es farà entre els seguidors de la pàgina dels comptes d’Instagram i Twitter
de la Fundació Suñol que hagin participat correctament a la petició plantejada en el tuit
del concurs i que tinguin un perfil públic a Instagram i/o Twitter.

4.- Mecànica del sorteig
El dilluns 14 de febrer es publicarà̀ un post a Instagram i al Twitter de la Fundació
Suñol en què es demanarà̀ als seguidors del compte que donin m’agrada al post, i que
comentin i etiquetin a la persona o persones amb qui visitarien l’exposició Vint rostres i
tres multituds.
El concurs serà̀ vigent des del 14 de febrer fins al 20 de febrer a les 23:59h.
Es permetrà més d’una participació per persona.
El guanyador serà escollit aleatòriament a través d’una plataforma/eina en línia a tal
efecte. Els resultat i nom de la plataforma podrà ser consultada si algun participant ho
sol·licita formalment a info@fundaciosunol.org.
5.- Requisits per participar-hi
Poden participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys amb
residència a Espanya que segueixin els requisits especificats al post del sorteig.

6.- Comunicació i lliurament del premi
Els guanyadors s’anunciaran als comptes de Instagram i Twitter de la Fundació Suñol
el 21 de febrer del 2022. El guanyador podrà recollir les publicacions a la Fundació
Suñol en un període d’un mes des de la comunicació.

7.- Premi
Rosa Amorós. Despojos i dèries (2015)
Darío Villalba. Resplandor seco (2016)

8.- Reserva i limitacions
La Fundació Suñol queda eximida de qualsevol responsabilitat si hi ha cap error en les
dades facilitades pel guanyador que n’impedeixin la identificació́ o el contacte.
la Fundació Suñol es reserva el dret d’emprendre les accions oportunes contra
aquelles persones que realitzin qualsevol acte susceptible de ser considerat una
manipulació́ del concurs..
la Fundació Suñol es reserva el dret d’ampliar o d’ajornar el període del concurs així́
com la facultat d’interpretar aquestes bases. També es reserva el dret d’anul·lar el
concurs si es considera que no es compleixen uns mínims requisits de participació o
bé per qualsevol qüestió greu que afecti el seu desenvolupament.

9.- Protecció́ de dades
Les dades subministrades pels participants seran tractades de manera confidencial i
recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, del qual la
Fundació Suñol serà̀ el titular i el responsable amb la finalitat de gestionar aquest
sorteig. La participació́ en aquest sorteig implica que s’està̀ donant el consentiment
exprés per al tractament d’aquestes dades amb les finalitats descrites. No es facilitaran
dades a terceres parts.
La Fundació Suñol garanteix l’acompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de protecció́ de dades de caràcter personal, així com el Reglament Europeu
de Protecció de Dades Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016 (RGPD), en especial, als drets d’informació́ , accés, rectificació́ ,
oposició́ i cancel·lació́ de dades personals dels concursants, que es podran exercir al
domicili social de Mejía Lequerica 14, 08028 Barcelona o a l’adreça de correu
electrònic dpd@fundaciosunol.org.

10.- Acceptació́ de les bases
La participació́ en aquest concurs implica l’acceptació́ expressa d’aquestes bases.
Posat cas de no voler-hi participar, el concursant haurà̀ d’enviar un correu electrònic a
info@fundaciosunol.org en què manifesti la seva renúncia expressa a participar en el
sorteig de les publicacions.

