BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ
1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L'empresa INSTITUT GERMANS TRIES I PUJOL amb domicili a Crta Canyet s/n, Badalona, 08916 i
C.I.F. G60805462 organitza el sorteig (en endavant, "la Promoció"), mitjançant combinacions
aleatòries, amb finalitat exclusivament de promoció d'activitats GCAT, sense cap sobrepreu ni
tarificació addicional, exigint la condició de participant del projecte GCAT, en l'àmbit nacional
exclusiu per a participants del projecte GCAT residents a Catalunya i majors d'edat d'acord
amb el que disposa l'apartat de condicions per participar-hi.
2.- DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La Promoció s'iniciarà el 30/05/2018 i finalitzarà aproximadament el dia 30/09/2018 o quan
considerem que s'ha finalitzat el període de l'enquesta de seguiment.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
- Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors d'edat
participants del projecte GCAT.
- Només podran participar aquells participants del projecte GCAT que hagin completat
l'enquesta de seguiment 2018.
- Les dades personals amb què els participants omplin l'enquesta han de ser dades
veraces.
- Els participants només podran participar un cop a la present promoció.
- Els participants que han completat l'enquesta hauran d'haver participat de manera
gratuïta i desinteressada.
La mecànica de la promoció consisteix en, en finalitzar la Promoció, tots els participants del
projecte GCAT que hagin completat i finalitzat l'enquesta de seguiment 2018 s'identificaran
amb un token personal. Aquest llistat serà el que es farà servir per fer el sorteig. Com que és
un llistat anonimitzat, es sortejarà mitjançant el programari estadístic R en la seva funció
d'aleatorització sense necessitat de fer-ho davant notari.
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Els guanyadors obtindran com a premi una Tablet Samsung GalaxyTab A 10.1 "32 GB (1
persona) o una visita guiada al Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica i el Barcelona
Supercomputing Center (20 persones) a Barcelona. Una mateixa persona no pot guanyar els
dos premis, són excloents.
Al finalitzar el període de seguiment (aproximadament a finals de setembre-octubre) es
decidirà el dia del sorteig. Aquell dia es realitzarà la selecció aleatòria de 21 tokens del llistat
de participants. El primer token que surti obtindrà de premi la Tablet. Els 20 restants
s'obtindran de premi la visita.
Ens posarem en contacte amb els guanyadors a través del Banc de Sang i Teixits, per email o
per telèfon.
La persona guanyadora de la Tablet haurà d'anar a recollir el premi en un termini d'un mes a
l'INSTITUT GERMANS TRIES I PUJOL amb domicili a Crta Can Ruti, Camí de les Escoles s/n, a
Badalona.
A les persones guanyadores de la visita se'ls comunicarà el dia i hora de la visita per telèfon en
un termini d'antelació de 15 dies com a mínim, no podent triar ni horari ni dia.
5.- LIMITACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les
Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es
considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre
els premis atorgats en virtut d'aquesta Promoció.
No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Qualsevol altra persona física
que hagi participat directament o indirectament en l'organització d'aquest Concurs o hagi estat
involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència,
proveïdors, etc.).
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a
petició dels participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.
INSTITUT GERMANS TRIES I PUJOL es reserva el dret, si concorre una causa justa i prèvia
comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta
Promoció.
Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació
del premi pogués suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no
estigui expressament assumit per INSTITUT GERMANS TRIES I PUJOL en les presents Bases
Legals.
S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi,
per efectuar qualsevol reclamació motivada. INSTITUT GERMANS TRIES I PUJOL es reserva, en
cas d'obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin
ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc ser
permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys
ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol
moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.
7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues,
robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el
desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que
faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix cap
responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els participants,
guanyador o tercers.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la
realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no
pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu
que no estigui sota el control de INSTITUT GERMANS TRIES I PUJOL i que afecti el normal
desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la
mateixa.
8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Cada participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals, consent que se'l contacti per
comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.
9.- CANVIS
Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no
perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per
resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la
validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona.

