Bases legals de la promoció a Instagram #ImaginaTuOficina (#ImaginaLab)
ORGANITZACIÓ
Caixa d'Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit (d'ara endavant, Caixa d'Enginyers), organitza una
promoció d'àmbit estatal denominada #ImaginaTuOficina. El titular d’aquesta promoció és
Caixa d'Enginyers, i la seva finalitat és potenciar la creació artística d'una manera participativa
involucrant totes aquelles persones amants de l'art urbà, del disseny gràfic i de la il·lustració, i seguidors
de la marca comercial ImaginaLab.
ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ I PERSONES LEGITIMADES
En el concurs poden participar tots aquells usuaris de l'aplicació mòbil Instagram majors d'edat que resideixin
a Espanya i que compleixin els requisits establerts en aquestes bases legals, participant-hi d'acord amb
aquestes.
Els participants que no compleixin tots o part d’aquests requisits s’exclouen de la promoció, encara que hagin
estat seleccionats.
Així mateix, queden exclosos els empleats de Caixa d'Enginyers o empreses participades, els de les agències
de publicitat i els familiars de tots ells. Tampoc no hi poden participar aquells socis que en la data del sorteig
deguin a Caixa d'Enginyers qualsevol quantitat líquida, vençuda i exigible.
PERÍODE DE LA PROMOCIÓ
Del 17 de desembre de 2018 al 31 de gener de 2019, ambdós inclosos.
CANALS I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ
La promoció es comunica a través de les xarxes socials de les marques Facebook, Twitter i Instagram, així com
mitjançant la pàgina web de Caixa d'Enginyers www.caixa-enginyers.com i del blog blog.caixa-enginyers.com.
Així mateix, s'informa d’aquesta promoció els socis/clients de l'Entitat a través de diverses newsletters.
CARÀCTER DE LA PROMOCIÓ
La participació en la promoció té caràcter gratuït.
MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ, ELECCIÓ DELS FINALISTES I DEL GUANYADOR FINAL
Els participants de la promoció han de ser (o fer-se) seguidors del perfil @imagina_lab, crear un disseny
original de qualsevol estil (grafit, estampat, dibuix artístic, etc.) amb els materials que elegeixin i pujar-ne una
imatge al seu compte d'Instagram utilitzant el hashtag #ImaginaTuOficina i etiquetant ImaginaLAB
(@imagina_lab).
L'obra ha de servir per imprimir o pintar en un mural interior ubicat a la nova oficina ImaginaLAB, situada a
l'Àgora del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.
ImaginaLAB és un espai on els joves poden trobar una oficina d’acord amb el seu estil de vida. En aquesta
oficina de Caixa d'Enginyers poden participar activament, desenvolupar productes i gestionar els seus diners.
Funcionament:

1. En el perfil d'Instagram d’ImaginaLAB (@imagina_lab) es publica un concurs amb la temàtica
#ImaginaTuOficina.
2. Les il·lustracions de disseny propi es poden pujar a Instagram en el perfil del participant des del 17 de
desembre de 2018 fins al 31 de gener de 2019, ambdós inclosos, i es poden visualitzar a Instagram
amb el hashtag oficial #ImaginaTuOficina i la menció a @imagina_lab.
3. El disseny original ha de reflectir les inquietuds i sensacions dels joves. L'objectiu és que els joves
desenvolupin la seva imaginació per plasmar de forma gràfica la seva frescor. S'ha de poder imprimir o
pintar en el mural interior de l'oficina ImaginaLAB, amb unes dimensions de 263x216 cm.
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4. Entren en concurs únicament els dissenys que siguin originals, que compleixin amb la seva temàtica i
que incloguin el hashtag en la descripció.
5. És requisit també per participar-hi ser seguidor del compte @imagina_lab.
6. No s'accepten dissenys realitzats fora de la data i l'horari de campanya.
7. Cada participant pot presentar tants dissenys com vulgui dins de les dates del concurs i sempre acords
amb la temàtica.
8. Una vegada finalitzada la promoció, un jurat compost per membres de Caixa d’Enginyers, basant-se en
la creativitat i originalitat de les obres, selecciona 3 creativitats finalistes i 3 suplents (per ordre de
selecció).
9. El dia 5 de febrer de 2019 es comuniquen les tres propostes finalistes i s'anuncien en les xarxes socials
de les marques Facebook, Twitter i Instagram.
10. En funció dels likes i comentaris rebuts de cada publicació finalista (es valora tant la seva quantitat com
la seva qualitat) es tria un primer, un segon i un tercer premiats. La data límit per a la valoració de les
esmentades interaccions és el 31/01/2019 a les 15 h.
PREMIS
Els premis consistiran en:
1r premiat:
1.000 euros.
Impressió del disseny a 263x216 cm, el qual se situarà en el mural interior de l'oficina
ImaginaLAB.
Visibilitat de l'artista i de la seva obra en les xarxes socials de Caixa d'Enginyers.
2n premiat:
500 euros.
3r premiat:
300 euros.
Durant la setmana següent, Caixa d'Enginyers s’ha de posar en contacte amb els guanyadors a través
d'Instagram i del seu Stories, etiquetant els premiats i deixant un comentari a les fotos guanyadores, i/o per
les vies al seu abast que consideri oportunes per informar els premiats.
En cas d'impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors abans del 20 de febrer de 2019,
l'organització queda eximida de qualsevol responsabilitat i pot elegir un altre de guanyador o que el premi
quedi vacant.
LLIURAMENT DELS PREMIS
1. Els costos de transport dels premiats són a càrrec dels guanyadors.
2. La forma de lliurament del premi es comunica als guanyadors el mateix dia de l'avís.
3. El premi es recull a l'oficina ImaginaLAB, situada a l'Àgora del Campus de Vera de la Universitat
Politècnica de València, on el seu responsable pot fotografiar el premiat fent lliurament del premi
corresponent per tal que l'esmentada fotografia es pugi posteriorment a les xarxes socials que té Caixa
d'Enginyers.
4. El fet de no poder desplaçar-se a l'oficina ImaginaLAB comporta recollir físicament el premi en una de les
oficines de l'Entitat.
5. El lliurament del premi està subjecte a un horari comercial i a una data límit, el divendres 15 de febrer de
2019 fins a les 15 h. En el cas que algun guanyador no reculli el seu premi abans d'aquesta data,
Caixa d'Enginyers es reserva el dret a reassignar el premi o que quedi vacant.
6. En el moment del lliurament del premi se sol·licita una identificació de l'usuari que provi que és el
propietari del compte guanyador d'Instagram. Només es lliura el premi a la persona que acrediti ser
propietari del compte d'Instagram premiat.
7. En cas que el concurs no aconsegueixi tenir un mínim de 10 participants, es declara desert. Si la
qualitat de les participacions és inadequada (sensibles de ser ofensives, polítiques o no reflecteixen de
forma clara la temàtica del concurs), el jurat pot decidir no utilitzar-les com a mural de l'oficina.
8. Els premis, per cap circumstància, no es poden canviar per qualsevol altre obsequi ni bescanviar-se per
la seva equivalent compensació en metàl·lic.
9. En el moment del lliurament del premi, el premiat ha de ser soci de Caixa d’Enginyers per tal de poder
Pàgina 2 de 4

procedir a l'abonament del premi en efectiu en el compte de la seva titularitat.
10. El guanyador és l'encarregat de reproduir el seu disseny finalista en el mural de l'oficina ImaginaLab. El
dia, l'hora i els detalls per realitzar la intervenció s’acorden amb el guanyador i se li comuniquen a través
de les dades de contacte aportades. En cas que el guanyador no pugui o no vulgui realitzar la
intervenció, es tria un dels finalistes o suplents.
Tots els materials necessaris per a la intervenció són a càrrec de Caixa d'Enginyers. L'organitzador no es fa
responsable dels desplaçaments, dietes i/o allotjament del guanyador. Durant la intervenció és possible que
es faci un making of que mostri el procés de realització del mural. Aquest document audiovisual
posteriorment es publicarà en les xarxes socials de l’Entitat.
En cas que la creació guanyadora es col·loqui en el mural impresa en un vinil, Caixa d'Enginyers es fa
càrrec del cost dels materials i el guanyador ha d'aportar l'obra en el format i les mesures adequats per a la
seva reproducció.
CONDICIONS GENERALS

1.

Les imatges que incompleixin les bases establertes, o que fins i tot complint-les puguin vulnerar drets
personals o puguin resultar ofensives o discriminatòries, són desqualificades. Tampoc no s'accepten
imatges amb connotacions polítiques.

2.

Així mateix, Caixa d'Enginyers es reserva el dret de desqualificar els dissenys que consideri inoportuns
sota el seu criteri.

3.

La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecti les
condicions d'aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

4.

L'organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia si alguna
imatge vulnera drets personals o resulta ofensiva o discriminatòria.

5.

Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves imatges perquè Caixa d'Enginyers pugui
utilitzar-les en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.
La responsabilitat total de les obres presentades a la promoció recau sempre i de forma exclusiva en el
participant, el qual manifesta i garanteix que és l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la
il·lustració que presenta a la promoció i cedeix a títol gratuït a l'organitzador els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació de les il·lustracions presentades, previstos en la
legislació sobre propietat intel·lectual, a través de qualsevol mitjà, per la durada màxima legalment
establerta i per a l'àmbit mundial, sempre que el seu ús estigui relacionat amb aquesta promoció.

6.

L'acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l'organització per utilitzar amb
finalitats publicitàries el seu nom i la seva imatge en el material promocional relacionat amb aquesta
campanya.

7.

L'acceptació del premi pels guanyadors suposa facilitar les dades de contacte que calguin perquè Caixa
d'Enginyers s’hi posi en contacte. Aquestes dades poden incloure nom complet, DNI, correu electrònic o
número de telèfon.

8.

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d’aquestes bases i la submissió
expressa de les decisions interpretatives que n’efectuï Caixa d'Enginyers.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs d'Instagram, que els continguts i
comentaris que es publiquin en aquesta xarxa es comparteixin amb la resta d'usuaris d'Instagram i amb
altres xarxes socials.

2.

La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d'Instagram
(http://instagram.com/legal/terms/).

3.

Caixa d'Enginyers és la responsable de les dades personals facilitades pels participants en la promoció,
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amb la finalitat de poder oferir i prestar els serveis propis de l'Entitat, i es poden tractar i cedir a altres
empreses del Grup Caixa d'Enginyers. D'acord amb la normativa europea de protecció de dades, en
especial el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, els participants poden exercir
els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat escrivint a Caixa d'Enginyers,
Via Laietana, 39, 08003 Barcelona.

4.

El premiat, en acceptar el premi, dona la seva autorització perquè Caixa d'Enginyers i qualsevol de les
empreses integrants del Grup Caixa d'Enginyers puguin utilitzar el seu nom, disseny i la imatge del
lliurament del premi per a l'ús publicitari que considerin oportú.

RESPONSABILITATS

1.

Caixa d'Enginyers es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o qualsevol participant si es tenen
sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

2.

Caixa d'Enginyers es reserva el dret de rebutjar o d’excloure de la participació en el concurs, i en general
en la promoció, qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en aquestes bases i aquests
termes de participació o contravingui les normes o la finalitat del concurs.

3.

Caixa d'Enginyers no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu
electrònic i/o pel mal funcionament d'Instagram o Internet.

4.

A més, Caixa d'Enginyers exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que,
malgrat les mesures de seguretat adoptades, s’hagin causat per la utilització indeguda dels serveis i dels
continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i
perjudicis de tota naturalesa que s’hagin causat per la suplantació de la personalitat d'un tercer
efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació realitzada a través del portal.

5.

Igualment, l'organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
s’hagin causat per l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats hagin
realitzat respecte del contingut general d’aquesta pàgina, així com de la vulneració dels drets de
propietat intel·lectual que es pugui produir, per falta de compliment de les exigències establertes en
aquest web.

6.

Caixa d'Enginyers no es responsabilitza de les afirmacions que facin a través de la xarxa social terceres
persones, i pot dur a terme les actuacions judicials que cregui pertinents contra elles.

7.

Aquestes bases es poden modificar en qualsevol moment durant la realització del concurs si es
considera oportú, sempre que s'avisi els participants de l'esmentat canvi.

8.

Aquest concurs es pot anul·lar per manca de participació o per poca qualitat de les fotografies
concursants (sensibles de ser ofensives, polítiques o no reflecteixen de forma clara la temàtica del
concurs).

DESVINCULACIÓ D'INSTAGRAM
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni hi està associada.
L'usuari es desvincula totalment d'Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a
Caixa d'Enginyers i no a Instagram. La informació que proporcioni només s'utilitza per tramitar la
participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas que en resulti guanyador. L'usuari es
desvincula totalment d'Instagram.
FISCALITAT
La celebració d’aquest concurs, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal
vigent.
Caixa d'Enginyers dona al premi el tractament fiscal de retribució en espècie i ingressa, al seu càrrec, en la
Hisenda Pública els imports corresponents a la retenció fiscal que li sigui aplicable segons la legislació
vigent.
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