
 

BASES LEGALS SORTEIG PER ALS/LES SOCIS/ES ABONATS/DES DEL BÀSQUET “JUGADOR 6” (TEMPORADA 
2019/2020) 

 
 
BASE 1a.- ÀMBIT 
 
El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA o CLUB), amb domicili al carrer Arístides Maillol, 
s/n, 08028 de Barcelona, amb NIF número G-08.266.298, realitzarà un (1) sorteig durant la temporada 
esportiva 2019/2020 en el que participaran tots aquells socis abonats a la modalitat de bàsquet  “Jugador 
6” que compleixin els requisits que s´indiquen a la Base 2ª. 
 
BASE 2a.- REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 
 
La participació al sorteig és gratuïta i automàtica, sempre i quan es compleixin els següents requisits: 
 
a) Tenir la doble condició de soci i abonat a la modalitat de bàsquet “Jugador 6”. 
 
b) Haver fet ús del seu abonament durant tota la temporada, pels partits de bàsquet disputats “al Palau 

Blaugrana” de les competicions oficials en les que va participar el 1r. Equip de Bàsquet:  
 

 assistint a tots els encontres o 
 alliberant completament la seva localitat a través del servei “Seient Lliure”, o 
 combinant assistència i alliberament parcial a través del servei “Seient Lliure”, que hagi 

suposat un ús total de l’abonament durant la temporada 2018/2019. 
 
c) En qualsevol dels supòsits anteriorment citats, i com a excepció a l’ús total de l’abonament durant la 

temporada 2018/2019 en els termes citats al punt anterior, es permet com a màxim (5) supòsits 
de “manca d’ús” dels referits abonaments: (i) la falta d’assistència en cinc (5) ocasions al Palau 
Blaugrana i (ii) no haver alliberat en dites ocasions la localitat a través del servei “Seient Lliure”. 

 
d) La informació relativa a l’assistència o a l’alliberament de les localitats a través del servei “Seient 

Lliure” als partits referits, quedarà enregistrada informàticament de la següent  manera: 
 

 En el cas de l’assistència, amb la validació del corresponent abonament als “torns” d’accés 
situats a  les portes del Palau Blaugrana. 
 

 En el cas de l’alliberament de la localitat a través del “Seient Lliure”, verificant en el sistema 
informàtic intern del CLUB, dades tals com: titular de l’abonament, número clau, detall de la 
ubicació de la localitat, data de l’alliberament, partit, etc., independentment del canal que s’hagi 
utilitzat per alliberar la localitat. 

 
Als efectes anteriors, en el cas dels socis menors d’edat, la seva participació al sorteig a totes i 
cadascuna de les fases que corresponguin i que consten descrites a les presents bases (acceptació 
bases, inscripció, acceptació del premi en cas de resultar agraciat, enviament, ús del mateix, etc.), 
haurà d’estar supervisada sempre i en tot cas per part d’un adult. Per tant, segons l’anterior, el FC 
BARCELONA entén que els consentiments i autoritzacions que corresponguin i siguin preceptives 
(acceptació bases, inscripció, enviament del premi i tractament dades de caràcter personal, litigis, etc.), 
s’entendran realitzades a tots els efectes i sense reserves, per part dels adults que ostenten la seva 
representació i guarda legal, en el seu nom, eximint al FC BARCELONA de qualsevol responsabilitat al 



 

respecte. 
 
e) Els idiomes de comunicació seran català i castellà, segons consti a la base de dades del FC BARCELONA, 

com a opció escollida pel soci, als efectes de comunicació. 
 
BASE 3a.- AUTORITZACIÓ ÚS DADES PERSONALS.  
 
a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades pel FC BARCELONA, amb 
domicili al carrer Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298. 
 
b) FINALITATS: Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en el sorteig, així 
com per procedir a l’entrega del premi i publicar el seu nom en el cas de ser guanyador. 
 
c) COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició 
de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC BARCELONA, els quals realitzen 
determinades activitats per al CLUB, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns 
d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat d) següent. 
 
d) TRANSFERENCIES INTERNACIONALS: El FC BARCELONA, com entitat de projecció internacional, té 
proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que 
les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor 
d’emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etc.). 
 
En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les 
garanties oportunes, que podran incloure: 
 

− Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que 
proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits 
establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. 
 

− Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que 
estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord als requisits del Reglament 
Europeu de Protecció de Dades. 

 
e) DURACIÓ DEL TRACTAMENT: Totes les dades seran tractades durant la participació en el sorteig, sense 
perjudici que seguim tractant aquelles dades necessàries per a mantenir la seva condició de soci. 
 
Finalitzat el termini indicat, el FC BARCELONA conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb 
finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a 
complir amb qualsevol obligació legal del CLUB. 
 
f) EXERCICI DELS SEUS DRETS: En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels 
tractaments indicats anteriorment, tot i que el seu exercici pot suposar la exclusió de l´activitat. 
 
Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat 
mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona 
(España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a 
proteccio.dades@fcbarcelona.cat  
 



 

Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte 
amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la direcció de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o 
per correu postal adreçant-se a la direcció carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), 
amb la referència “DPO”. En el supòsit que no obtingui resposta en un termini raonable podrà interposar 
reclamació davant l´Autoritat Espanyola de Protecció de Dades. 
BASE 4a.- MECÀNICA DEL SORTEIG 
 
a) El sorteig es durà a terme el dia 22 de juny del 2020 en presència de Notari. 

 
b) Es generarà un fitxer amb tots els socis participants i se’ls assignarà un número seqüencial de 

participació començant pel número “1” fins a la totalitat dels participants.  
 
c) El sorteig s’efectuarà per combinació aleatòria: 
 

1. El  Notari  extraurà  tres (3) números aleatoris  
 
 Els números extrets tindran la condició de guanyador  i 
 Els números restants a partir de l’últim número extret tindran la condició de reserves. 

 
d) Un cop celebrat el sorteig el Notari tancarà l’acta on constarà la identificació dels socis abonats a la 

modalitat de bàsquet “Jugador 6” agraciats al sorteig i la dels socis que resten en qualitat de reserves.  
 

e) La participació automàtica al sorteig, pel compliment dels requisits indicats implica l’ACCEPTACIÓ per 
part dels participants de les presents bases i en el cas de la persona que resulti guanyadora dels 
sorteig, la comunicació verbal mitjançant trucada telefònica i/o l’enviament d’un mail per part del FC 
BARCELONA a l’adreça de correu electrònic que consti a la base de dades del CLUB, que servirà com a 
mitjà de prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del FC BARCELONA, informant 
sobre dita condició i recollida del premi amb el que ha resultat agraciat. 

 
f) En cas de no ser possible el contacte amb el guanyador, en el termini de vint-i-quatre hores (24h.) a 

comptar des del moment de la primera comunicació (telefònica i/o escrita), per qualsevol motiu o 
circumstància aliè al CLUB, aquest perdrà el dret sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva 
i així successivament. 

 
BASE 5a.- PREMI 
 
El premi objecte del sorteig és: 
 
a) XEC REGAL DE 200€ PER GASTAR AL BARÇA OFFICIAL STORE CAMP NOU ONLINE  
 
El premi consistirà en un xec regal valorat en 200€ per a gastar d’un sol cop al Barça Official Store Camp 
Nou. El link per realitzar la compra és: 
Web ecommerce: https://store.fcbarcelona.com/?_ga=2.137680883.2118743495.1591549329-
205690093.1587968018  
 
En el cas que el soci guanyador sigui menor d’edat (menor de 18 anys), haurà d’acceptar el premi un (1) 
adult, que pot ser qualsevol dels seus progenitors i/o persona major d’edat que tingui assignada la seva 
representació i guarda legal. En cas contrari, el premi serà anul·lat, perdent els drets sobre el mateix. 
 

mailto:dpo@fcbarcelona.cat
https://store.fcbarcelona.com/?_ga=2.137680883.2118743495.1591549329-205690093.1587968018
https://store.fcbarcelona.com/?_ga=2.137680883.2118743495.1591549329-205690093.1587968018


 

 
BASE 6a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI 
 
Els agraciats, un cop siguin coneixedors de la seva condició de guanyadors hauran de donar resposta 
expressa, indicant (i) la seva acceptació o (ii) la seva renúncia al premi amb el que han estat agraciats (per 
tant dita comunicació ha de ser prèvia al lliurament i, al seu cas, a la recepció del premi), per a què:  
 
a) En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir a l´enviament del premi sota les condicions que el 

FC BARCELONA els indicarà.  
 
b) En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, els agraciats hauran de manifestar-ho per 

escrit. En aquest supòsit, el FC BARCELONA fa constar que el premi no es podrà bescanviar en cap cas 
per un altre, ni pel seu valor en metàl·lic, i la condició de guanyador la passarà a ostentar 
automàticament el primer reserva, a qui es procedirà a atorgar el premi, seguint el mateix 
procediment, i així successivament.  

  
Als efectes anteriors, en el cas de menors d’edat, l’acceptació i/o renúncia preceptiva segons el cas, s’entén 
realitzada a tots els efectes i sense reserves, per part dels adults que ostenten la seva guarda legal, en el 
seu nom i representació, eximint al FC BARCELONA de qualsevol responsabilitat al respecte.  
 
El premi haurà de ser necessàriament gaudit per l’agraciat. En conseqüència, la comercialització de 
qualsevol dels elements que conformen el premi i/o qualsevol tipus de cessió o transmissió onerosa 
d’aquest està estrictament prohibida i podria comportar l’automàtica revocació del premi i l’anul·lació del 
seu contingut sense cap tipus de compensació.  
 
En el cas que l’agraciat no compleixi amb les indicacions que per a la logística d´enviament del premi 
determini el FC BARCELONA, ni en el període, ni en l’horari establert i comunicat pel FC BARCELONA als 
efectes oportuns, sense esgrimir causa de força major ni/o impediment justificat, s’entendrà que renuncia 
al premi per no haver atès als requisits establerts pel FC BARCELONA envers la referida logística 
d´enviament del mateix, restant aquest premi a disposició del FC BARCELONA per a què en faci l’ús que 
cregui convenient.  
 
 
 
BASE 7a.- DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE NOTARI 
 
Les bases de la present promoció seran dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de 
Catalunya. 
 
BASE 8a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
La participació en el sorteig esmentat suposa l’acceptació expressa i íntegra: 

 
a) de les presents bases. 
b) el coneixement de la mecànica del sorteig. 
c) de l’ús i tractament de les dades personals dels socis participants en els termes establerts en les 

presents bases. 
d) que el seu nom i número clau, aparegui publicat a la web oficial del CLUB (www.fcbarcelona.cat). 
 



 

 
En cas d’existir divergències sobre els citat sorteig i/o sobre la interpretació de les presents Bases, seran 
competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de Barcelona, de forma 
que els participants en els mateixos renuncien expressament a qualsevol altre fur que els hi pogués 
correspondre. 
 
BASE 9a.- COMUNICACIONS DE LA PROMOCIÓ 
 
Les comunicacions del sorteig envers la seva participació i mecànica vindran descrites en els actius de 
comunicació del FC BARCELONA, tals com la seva pàgina web oficial www.fcbarcelona.cat. L´agraciat rebrà 
les comunicacions per escrit i addicionalment també de forma telefònica. 
 

 

http://www.fcbarcelona.cat/
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