
 

 

 

  

Amb la finalitat de realitzar accions de dinamització comercial en el municipi de Borriana, 

l'Ajuntament d'aquest municipi juntament amb la Cambra de Comerç de Castelló, amb 

domicili social en Avinguda Germans Bou, 79, 12003 Castelló, organitza a través del perfil 

oficial de Facebook de l'Ajuntament de Borriana un sorteig d’un xec regal per a gastar en 

el comerç local. 

 
  

El sorteig començarà a les 10.00 hores del dia 18 de novembre de 2021, i durarà fins a 

les 23.59 hores del dia 25 de novembre de 2021 (“data de tancament”). 

 
  

El guanyador del sorteig obtindrà com a premi un xec regal en compres en el comerç 

local per valor de 250€. 

 
  

Podrà participar en la promoció tota persona física resident a Espanya major de 18 anys. 

Per a participar en el sorteig, els usuaris deuran: 

1. Seguir la pàgina de l'Ajuntament de Borriana 

2. Donar-li m'agrada al post del sorteig  

3. Esmentar a 2 persones en els comentaris  

4. Compartir en el seu perfil el post amb el hashtag #TotsSomBorriana per tindre 

més opcions. 

 

Qualsevol participació rebuda més tard de la data de tancament o que no es reba de 

conformitat amb les instruccions de participació no serà elegible per a la participació. 

La participació en el sorteig és de caràcter gratuït, per la qual cosa no es requereix pagar 

taxa ni cap preu per a participar. 
 

Queda reservat el dret de verificar per qualsevol procediment que l'organització estime 

apropiat que els participants compleixen amb tots els requisits d'aquestes bases. 
 

La Cambra de Comerç de Castelló es reserva el dret a excloure de la promoció a aquells 

participants que manifesten, mitjançant la seua actuació, una conducta abusiva, 

fraudulenta o contrària a la bona fe. 
 

No s'admetran esments a comptes falsos, famoses o de marques. 

Qualsevol acte fraudulent com l'ús de tècniques que eludisquen i alteren l'ús correcte i 

veraç funcionament de la promoció (ús de comptes personals no reals, etc.), donarà lloc 

a la immediata i ineludible desqualificació del participant de la promoció. 
 



 
En tot moment, els participants tindran un comportament adequat, correcte i de 

respecte als valors de la institució pública, abstenint-se de realitzar qualsevol conducta 

que poguera desacreditar-la. En cas contrari, la Cambra de Comerç de Castelló, es 

reserva el dret d'excloure d'aquesta promoció als participants que incomplisquen el que 

es disposa en aquest apartat, i de reclamar la corresponent indemnització de danys i 

perjudicis, en el seu cas. 

  

El guanyador es triarà mitjançant un sorteig a través de l'aplicació certificada Easypromos 

i es comprovarà que haja complit tots els requisits de participació. 
 

A més, se seleccionaran 5 participants més com a reserves per si no es localitzara al 

primer guanyador o guanyadora o no contestara en el termini estipulat. 

 
  

El nom de la persona guanyadora es publicarà en un comentari en el post del sorteig en 

el perfil de Facebook de l'Ajuntament de Borriana. 
 

A més, el guanyador/a rebrà un missatge privat des del perfil oficial de l'Ajuntament, en el 

qual, entre altres coses, se l'informarà de què disposa d'un termini de 4 dies naturals, a 

comptar des del dia en què resulta guanyador, per a acceptar el premi contestant al 

missatge en qualsevol dels casos. 
 

En el cas que en el termini indicat el guanyador no acceptara el premi, renunciara a 

aquest, no es poguera contactar amb ell, o no complira amb els requisits establits en 

aquestes bases, aquest premi passarà a un segon reserva i així successivament fins a un 

quart reserva. En cas de no rebre contestació per cap de les persones contactades, el 

premi es declararà desert. 

 
  

El premi s'entregarà en mà a través de la l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local 

de l'Ajuntament de Borriana. El premi en cap cas serà canviable per un altre premi ni pel 

seu valor en metàl·lic. L'organització es posarà en contacte amb els premiats per a 

confirmar data, hora i lloc de lliurament del premi. 

  

El guanyador autoritza la Cambra de Comerç de Castelló i a l'Ajuntament de Borriana 

perquè puga publicar el seu nom i cognoms en els perfils oficials en xarxes socials i/o en 

la pàgina web. 

 
  

Els participants autoritzen de manera gratuïta i irrevocable a la Cambra de Comerç de 

Castelló i Ajuntament de Borriana, perquè puga reproduir el seu nom, cognoms i la seua 

fotografia d'en la xarxes socials Facebook, Twitter o Instagrm, així com per a publicar 

aquestes dades del guanyador de la promoció, sense que aquesta utilització conferisca 

al seu favor dret de remuneració o cap benefici i sense que existisca un termini limitat per 

a la seua utilització. 



 
 

L'anterior consentiment es presta sense perjudici del seu dret a la seua revocació, 

conforme a llei, mitjançant escrit dirigit a la Cambra de Comerç de Castelló situat en 

Avinguda Germans Bou, 79, 12003 Castelló i fora de perill en tal cas del dret a la 

indemnització que poguera generar-se a favor la Cambra de Comerç de Castelló, pels 

danys i perjudicis que li causara tal revocació. 

Tot aquell que participe en el sorteig publicant una resposta declara ser l'autor d'aquesta; 

en cas de no ser així, garanteix la Cambra de Comerç de Castelló, que es troba 

degudament legitimat per a disposar dels drets derivats de la propietat intel·lectual que 

recaiguen sobre aquesta, assumint per això qualsevol responsabilitat que poguera 

resultar d'aquesta disposició. 
 

En cas que algun tercer reclamara drets d'imatge, drets d'autor, o qualssevol altres drets, 

la Cambra de Comerç de Castelló, queda exonerat de tota responsabilitat. 

 
  

Ens reservem el dret de rebutjar qualsevol participació que incloga o suggerisca: 

- Qualsevol tipus de comportament il·legal o anti- social; 

- Celebritats o altres persones conegudes, logotips, contingut amb drets d'autor o 

marques comercials que pertanyen a personatges de tercers; 

- Gestos ofensius o que podrien causar ofensa sobre la base de gènere, raça, orientació 

sexual, religió o cultura; 

- Ens reservem el dret d'ajustar aquesta política a les entrades i les fotos necessàries per 

raons no indicades en aquesta llista. 

 
  

El responsable del tractament de les dades personals és la Cambra de Comerç de 

Castelló, amb domicili social Avinguda Germans Bou, 79, 12003 Castelló demanarà que 

el guanyador es pose en contacte a través de xarxes socials. La petició es durà a terme 

a través de missatge directe dirigit als guanyadors amb la finalitat de procedir al lliurament 

del premi. En aquest procés demanarà també el nom i cognom dels guanyadors, el NIF i 

la procedència. 
 

La finalitat del tractament del nom d'usuari serà per a la gestió de la participació en el 

sorteig i la seua publicació en les xarxes socials. La resta de dades identificatives de 

participants demanats mitjançant correu electrònic es conservaran durant el temps 

estrictament necessari per al desenvolupament del sorteig i durant els terminis legals 

que, si escau, li siguen aplicable. 
 

La legitimació per al tractament de dades és el consentiment atorgat pel participant amb 

la participació en el sorteig i, per tant, amb l'acceptació de les presents bases. No obstant 

això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments 

efectuats amb anterioritat. No s'executarà cap cessió de dades a tercers. 

Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat 

i la limitació o oposició de les dades en els casos i amb l'abast que estableix el RGPD UE 

2016/679. Així mateix, també tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 



 
 

Per a exercir aquests drets podran dirigir-se a la Cambra de Comerç de Castelló per algun 

dels següents canals: correu electrònic o telèfon. 

 
  

La Cambra de Comerç de Castelló es reserva el dret d'anul·lar o suspendre la promoció 

o canviar alguna de les seues condicions, quan per causes alienes a la seua voluntat no 

poguera complir amb el seu normal desenvolupament, segons el que s'estableix en les 

bases, sense que per això els participants tinguen dret a rebre cap compensació. 

 
  

El simple fet de participar en la promoció implica l'acceptació pura i simple d'aquestes 

bases, que poden ser consultades en la pàgina web de l'Ajuntament de Borriana. 
 

Facebook, Instagram y Twitter no patrocinen, avalen ni administren de cap manera la 

promoció, ni estan associats a ella. El participant exonera a aquestes xarxes socials de 

qualsevol responsabilitat derivada de la present promoció i garanteix que ja és usuari 

d'aquestes, i que ha acceptat les seues Condicions Legals, siguen generals o particulars, 

polítiques de privacitat o de qualsevol altre tipus aplicables per aquesta xarxa social, les 

quals poden ser diferents a les presents bases. 
 

La Cambra de Comerç de Castelló, es reserva el dret de retirar o modificar qualsevol 

participació en el cas de circumstàncies imprevistes fora del seu control raonable 

(incloent, però sense limitació, canvis en els Termes de Facebook Pages, Twitter i 

Instagram). 

 

A Borriana, a 18 de novembre de 2021. 


