BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS #LAMEUAMAFALDA
1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L'empresa Autoritat Portuària de València (d'ara en avant, APV) amb domicili en
Avinguda Moll del Túria, s/n, 46024, de València i número identificatiu Q-46-67047-G
organitza amb finalitats promocionals el concurs #LaMeuaMafalda (d'ara en avant, “el
concurs”), a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a la Unió
Europea (UE) i majors d'edat d'acord amb el que es disposa en l'apartat de condicions
per a participar.
2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El concurs s'iniciarà el dia 17 de desembre de 2021 i finalitzarà el dia 30 de gener de
2022.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
-

-

-

-

Podran participar totes les persones majors de 18 anys.
Només podran participar aquells participants que pugen al seu perfil de la xarxa
social Instagram una imatge de l'exposició en la qual es veja una vinyeta de
Mafalda.
La condició principal és que la fotografia de la vinyeta de Mafalda ha
d'enquadrar-se dins de l'exposició, és a dir, ha d'aparéixer el marc identificatiu
que esta vinyeta pertany a l'exposició organitzada per l’APV.
Els perfils d'Instagram han de ser reals. No està permesa la participació de
perfils falsos, relacionats amb personatges famosos i que només es dediquen a
la participació en concursos i sortejos.
Els participants poden participar quantes vegades desitgen.
Els perfils d'Instagram dels participants han de ser públics per a poder veure i
seguir les publicacions realitzades.

La mecànica del concurs serà la següent:





La persona visitant de l'exposició ‘Quino, Mafalda i molt més’, que se celebra
en l'Edifici del Rellotge del Port de València, puja al seu perfil real d'Instagram
una imatge de la seua vinyeta favorita. La fotografia ha d'identificar-se com
exposada en esta exposició, és a dir, ha d'aparéixer, almenys, el marc que
envolta a la vinyeta.
Quan es puge la imatge favorita de l'exposició ‘Quino, Mafalda i molt més’ cal
afegir l'etiqueta #LaMeuaMafalda i explicar els motius que han portat a triar
com a favorita eixa vinyeta.
També cal etiquetar el perfil d'Instagram de l’APV: @valenciaport.



Es triaran les tres fotografia que més “likes” hagen registrat. En cas d'empat, un
jurat conformat per personal del Departament de Comunicació de l’APV
seleccionarà la més treballada quant a qualitat, enquadrament, color, etc.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Es triaran, a partir de l'1 de febrer de 2022, tres guanyadors i tres suplents d'entre
totes les fotografies pujades a Instagram, triant-se les tres que més “likes” tinguen. Es
donaran a conéixer a través d'una publicació d'Instagram en el perfil d'Instagram de
l’APV (@valenciaport), en la qual se'ls etiquetarà, així com a través de missatge privat
directe als seus perfils.
Els guanyadors obtindran com a premi el llibre “Todo Mafalda” de l'Editorial Lumen,
que s'enviarà per correu postal. Per a això, els guanyadors hauran de facilitar per
missatge directe d'Instagram les seues dades: nom, cognoms, adreça i telèfon de
contacte.
5.- LIMITACIONS
Si s'evidenciara que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en
les Bases o les dades proporcionades per a participar no foren vàlids, la seua
participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del concurs,
perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'este concurs.
No podran participar en el qualsevol persona física que haja participat directament o
indirectament en l'organització d'esta exposició. .
Així mateix, tal com s'ha indicat anteriorment, no està permesa la participació de
perfils falsos, relacionats amb personatges famosos i que només es dediquen a la
participació en concursos i sortejos.
El premi entregat 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.
L’APV es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma,
d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar este concurs.
Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que
l'acceptació del premi poguera suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada
del concurs que no estiga expressament assumit per l’APV en les presents Bases
Legals.
S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del
premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. A més, si en el termini d'una
setmana natural els guanyadors no es posen en contacte amb l’APV perquè els puga
fer arribar el premi, es passarà a alguna de les persones suplents. L’APV 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 de les quals es considere
inadequat, que siguen ofensius, injuriosos o discriminatoris o que pogueren vulnerar
drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneren
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 facen els
participants en el concurs, i que en qualsevol moment pogueren 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 una altra circumstància imputable a tercers que puguen
afectar el desenvolupament del present concurs, així com tampoc ens
responsabilitzem de l'ús que faça el participant respecte del premi que obtinga d'este
concurs, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus
que pogueren patir els participants, guanyador o tercers.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pogueren
impedir la realització del concurs o el gaudi total o parcial del premi. En cas que este
concurs no poguera realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics o qualsevol altre
motiu que no estiga sota el control de l’APV i que afecte el normal desenvolupament
del concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar o suspendre el concurs,
incloent la pàgina web de participació.

8.- INSTAGRAM
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a
Instagram, per la qual cosa els participants alliberen a Instagram de tota
responsabilitat pels eventuals danys que es deriven d'esta.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'empresa responsable del tractament de les seues dades és l’APV amb domicili en
Avinguda Moll del Túria, s/n, 46024 de València i número identificatiu Q-46-67047-G.
L’APV es pren molt seriosament la protecció de la seua privacitat i de les seues dades
personals. Per tant, la seua informació personal es conserva de manera segura i es
tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de
protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes
dades, cada participant, amb l'acceptació d'estes Bases Legals consent que les dades
personals facilitats per a la participació en este concurs siguen incorporats a un fitxer
titularitat de l’APV per a comunicar-li el premi en cas que resultara guanyador.
Els guanyadors garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan
responsables de comunicar a l’APV qualsevol modificació. L’APV es reserva el dret a
excloure de la present promoció a tot participant que haja facilitat dades falses. Es
recomana tindre la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la
utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a l’APV de sostraccions,
modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant
tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular
en l'Estat membre en el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de
la suposada infracció, en cas que considere que el tractament de les seues dades
personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet
l'exercici dels seus drets.
L'Autoritat de Control davant la qual s'haja presentat la reclamació informarà el
reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.
10.- CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar estes bases promocionals, en la mesura
que no perjudique o menyscabe els drets dels participants en el concurs.
11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Estes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents
per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que poguera plantejar-se en relació
amb la validesa, interpretació o compliment d'estes bases els Jutjats i Tribunals de la
ciutat de València.

