BASES LEGALS
Sorteig 50 Aniversari ‘CELEBRA AMB NOSALTRES!’
1-Organització del Sorteig
L’empresa organitzadora és CAMPING LA SIESTA, S.L. (d’ara endavant “La Siesta Salou” o el
“organitzador”, amb domicilio a Salou, Carrer del Nord, 37, CIF B08231581, organitza el
sorteig/concurs sota la seva responsabilitat i de conformitat amb les bases que es detallen a
continuació.
2-Requisits
Únicament podran participar en el sorteig les persones majors de 18 anys que adjuntin al web
una fotografia on aparegui el resort. No s’admetran fotografies en les quals no aparegui La
Siesta Salou. Els participants podran enviar totes les fotos que desitgin. No podran participar
en el sorteig persones que treballin o hagin treballat per a l’organitzador o en empreses
externes que hagin ofert els seus serveis a l’organitzador. Amb la seva participació en el
sorteig, el participant accepta conèixer i complir les condicions i bases legals d’aquest.
3-Premi i Dates
El guanyador del sorteig serà escollit per La Siesta Salou amb una eina random, com és sortea2
o randorium, que designarà aleatòriament un guanyador entre tots els participants.
La data límit per a participar en el sorteig serà el 2 de desembre a les 23:59 hores.
La persona guanyadora se donarà a conèixer el 13 de desembre de 2019 i rebrà la possibilitat
d’allotjar-se 5 nits a un bungalow Premium Caribe Club amb Mitja Pensió inclosa per a
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4 persones en les dates en les quals La Siesta Salou assenyali per a poder gaudir d’aquest
premi.
La Siesta Salou es posarà en contacte amb la persona guanyadora per obtenir les dades
necessàries i així poder informar-li de les dates en les que podrà gaudir del premi.
En el cas que no es pugui contactar amb la persona guanyadora en el termini de 30 dies des
de la comunicació, es procedirà a contactar amb la següent persona triada com a guanyadora
per l’eina utilitzada per a tal finalitat.
4-Propietat Intel·lectual i Cessió de Drets d’Imatge
Els participants en el sorteig/concurs coneixen i consenten que el seu nom complet i foto o
fotografies enviada/es siguin publicades per La Siesta Salou en tots aquells perfils de xarxes
socials que posseeixi, així com en el seu web.
Per al cas del sorteig/concurs, la participació en el mateix comporta implícitament el
consentiment i l’acceptació per part del participant de que La Siesta Salou reprodueixi,
distribueixi i comuniqui públicament la imatge/fotografia, sempre amb finalitats relacionades
amb l’esmentat sorteig/concurs. La persona participant declara sota la seva exclusiva
responsabilitat que les imatges adjuntades no es troben limitades per cap dret de propietat
intel·lectual ni industrial i/o drets d’imatge de tercers i que per tant ostenti la legítima
titularitat, o almenys, tingui permís suficient per a publicar aquestes imatges. El participant
descarrega a La Siesta Salou de qualsevol responsabilitat derivada de la vulneració de drets de
propietat intel·lectual i industrial i/o imatge que poguessin derivar-se de l’ús de les fotografies
adjuntades, durant i fins i tot després de finalitzar la seva participació en el sorteig/concurs.
La Siesta Salou es reserva la facultat de limitar, total o parcialment, l’accés del participant al
concurs/sorteig, així com a qualsevol altre premi, si tingués sospita o el coneixement efectiu
que les fotografies utilitzades per a la participació en el sorteig/concurs incompleixen amb el
manifestat en aquest apartat de les bases.
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Les persones participants en el concurs/sorteig que facilitin una o diverses imatges/fotografies
on puguin aparèixer persones clarament identificables, pel simple fet de participar
voluntàriament i fer-nos arribar la/es fotografia/es, son responsables del consentiment de les
esmentades persones per a poder cedir-les a CAMPING LA SIESTA, S.L.
5-Protecció de Dades
CAMPING LA SIESTA, SL, en compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de de desembre, li facilita la següent informació sobre el tractament de les seves dades:
Responsable del Tractament: CAMPING LA SIESTA, SL – CIF: B08231581 – Domicili: Del Nord,
37 43840 SALOU (Tarragona).
Delegat de Protecció de Dades: Sra. Irene Rubió Rubio – irene@camping-lasiesta.com.
Finalitat del tractament: Atendre la seva sol·licitud de participació en el sorteig organitzat per
la nostra Entitat, així com per a l’enviament d’informació, per qualsevol mitjà, sobre notícies,
serveis i/o promocions de la nostra Entitat, que puguin ser del seu interès, sempre que així ho
hagi autoritzat prèviament, per email, SMS, MMS o qualsevol mitjà de prova electrònic o físic,
present o futur.
Legitimació: Consentiment facilitat per Vostè amb la participació de forma voluntària en el
present sorteig.
Destinataris: No seran cedits a tercers ni es preveu transferències internacionals de dades.
Drets: D’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al
carrer Del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona) o via email en irene@camping-lasiesta.com,
adjuntant document oficial que li identifiqui. També té dret a presentar una reclamació davant
de l’Autoritat de Control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta al que es
preveu en la legislació vigent.
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Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada Protecció de Dades
en la “Política de Privacitat” de la pàgina web www.camping-lasiesta.com.
6-Acceptació de les Bases
El simple fet de participar en el sorteig/concurs implica que el participant accepta totalment
les condicions d’aquestes bases legals.
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