
CONDICIONS GENERALS DE FUNCIONAMENT PER A la PROMOCIÓ de “Barcelona Premium amb 
La Penya” durant els partits del Club Joventut Badalona, a la Liga Endesa 2022-2023. 

 1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ 

L'empresa Creativialab Màrqueting SL, amb domicili en C. Doctor Trueta 168 de 08005 - 
Barcelona i N.I.F. B-55585202 organitza, en qualitat de col·laboradors, l'activació promocional 
de “Barcelona Premium amb La Penya” durant els partits del Club Joventut Badalona de la Liga 
Endesa (d'ara endavant, “la Promoció”) a l'empresa Ibericar Barcelona Premium, S.L. amb 
domicili en: Carrer Entença, 332 08029 a Barcelona, CIF: B-64942618. 

2.- DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ 

L’activació es realitzarà durant la temporada 2022-2023 de la “Liga Endesa”, en 6 dels partits 
que jugui el Club Joventut Badalona al Palau Olímpic de Badalona. 

Dates: 
Smart Sitting iX1 3D  30 Sept - Surne Bilbao Basket 
Carrega’t d’energia  20 Nov - Barça 
Carrega’t d’energia  29 Dic - Coosur Real Betis 
Smart Sitting iX1 3D  04 Feb - Baxi Manresa 
Carrega’t d’energia  15 Abr - Bàsquet Girona 
Carrega’t d’energia  23 Abr - Real Madrid 

Sens perjudici de que alguna jornada es disputi posteriorment a aquesta data per decisió i 
comunicació de la Liga ACB o es canviï la jornada-partit, per motius organitzatius de la promoció. 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 

L’activació constarà de dues tipologies de promocions: 

PROMOCIÓ STAND: CARREGA’T D’ENERGIA 

Espai participació 

A través dels suports de comunicació que hi haurà al stand promocional, es comunicarà als 
assistents la possibilitat de guanyar un premi si participan. 

Participació 

Els requisits de participació seran els següents: 

– Podran participar aquelles persones que es registrin correctament en el formulari disponible 
al totem digital i siguin majors de 18 anys en el moment de la data d'inici de la promoció, i que 
compleixin amb la mecànica establerta en aquestes bases legals. 

Mecànica: 

Registre de participants. Els camps sol·licitats són els següents: 

Obligatoris: 



- Nom – Cognoms – Telèfon - E-mail – Localitat – Província 

- Marcar ser major d’edat (casella opt-in) 

- Marcar ser soci de La Penya (casella opt-in) 

Opt-in: · He llegit i accepto els Termes i Condicions d'us i la política de privacitat  (obligatori) 

En requerir dades personals, aquesta Promoció requereix d'una acceptació obligatòria de les 
presents bases legals mitjançant una casella informàtica opt-in. 

 Opcional: 

· Accepto rebre comunicacions comercials per part de Ibericar Barcelona Premium, S.L. 
(opcional). 

De la mateixa manera, el formulari ofereix una casella opt-in, referents a l'enviament de 
comunicacions comercials, sent el marcatge d'aquestes dues caselles de caràcter opcional per 
al participant. 

En participar en la promoció s'entén que el participant ha llegit i entès aquestes bases legals, i 
les ha acceptat íntegrament, quedant Creativialab Màrqueting SL i Ibericar Barcelona Premium, 
S.L. exemptes de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús d'aquesta promoció. 

Creativialab Màrqueting SL i Ibericar Barcelona Premium, S.L. es reserven el dret de demanar, 
en qualsevol moment i a qualsevol participant, la documentació legal necessària per a verificar 
la identitat del participant i verificar així mateix que compleix amb els requisits anteriorment 
llistats. 

La no aportació d'aquesta documentació podrà donar lloc a la desqualificació del participant 
requerit. 

Dinámica 

Un cop registrat al formulari a través del tòtem digital, el participant podrà fer botar la pilota de 
bàsquet, sobre la zona indicada amb el sensor, per acumular energia fent la simulació de la 
càrrega completa del vehicle BMW. 

Si aconsegueix arribar al 100% de la càrrega, guanyarà un dels premis designats de manera  
aleatoria per l’aplicatiu o designats pel personal dinamitzador de l’stand.  

Premis:  

-          80 unitats de productes - merchadising (Llibretes,  Gorres i Termos) 

-      80 Fotos signades per algún jugador del CJB. 

Valor dels premis: 

El valor total dels premis és  480€ 



Recollida de premis: 

Premis presencials: 

El lliurament dels regals als participants guanyadors, es realitzarà al mateix moment i al mateix 
stand promocional ubicat a l’anella del Palau Olímpic de Badalona. 

PROMOCIÓ SMART SITTING iX1 3D 

Espai participació 

A través dels suports de comunicació físics “Smart Sitting” instal·lats en els seients de la graderia 
del Palau Olímpic de Badalona, i durant els partits designats en l’apartat dates, els participants 
podran descarregar-se, desde el seu móvil, un codi QR per accedir a la landing de la promoció. 

Landing: www.barcelonapremiumamblapenya.com 

Els requisits de participació seran els següents: 

– Podran participar aquelles persones que es registrin en el formulari correctament i siguin 
majors de 18 anys en el moment de la data d'inici de la promoció, i que compleixin amb la 
mecànica establerta en aquestes bases legals. 

Mecànica: 

Registre de participants. Els camps sol·licitats són els següents: 

Obligatoris: 

-Nom – Cognoms – Telèfon - E-mail – Localitat – Província 

- Marcar ser major d’edat (casella opt-in) 

- Marcar ser soci de La Penya (casella opt-in: SI - NO) 

Opt-in: · He llegit i accepto els Termes i Condicions d'us i la política de privacitat  (obligatori) 

En requerir dades personals, aquesta Promoció requereix d'una acceptació obligatòria de les 
presents bases legals mitjançant una casella informàtica opt-in. 

 Opcional: 

· Accepto rebre comunicacions comercials per part de Ibericar Barcelona Premium, S.L. 
(opcional). 

De la mateixa manera, el formulari ofereix una casella opt-in, referents a l'enviament de 
comunicacions comercials, sent el marcatge d'aquestes dues caselles de caràcter opcional per 
al participant. 



En participar en la promoció s'entén que el participant ha llegit i entès aquestes bases legals, i 
les ha acceptat íntegrament, quedant Creativialab Màrqueting SL i Ibericar Barcelona Premium, 
S.L. exemptes de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús d'aquesta promoció. 

Creativialab Màrqueting SL i Ibericar Barcelona Premium, S.L. es reserven el dret de demanar, 
en qualsevol moment i a qualsevol participant, la documentació legal necessària per a verificar 
la identitat del participant i verificar així mateix que compleix amb els requisits anteriorment 
llistats. 

La no aportació d'aquesta documentació podrà donar lloc a la desqualificació del participant 
requerit. 

Participació i Dinàmica: 

Un cop registrat al formulari de la landing, el participant podrà accedir a la gamificació on podrà 
visualitzar en un temps limitat, el Palau Olímpic de Badalona i un vehicle BMW en 3D.  

Per participar en el repte que planteja BMW, haurà de respondre a una pregunta referent a la 
visualització. 

Les 5 persones que hagin encertat o s'hagin apropat més, seran els guanyadors dels premis del 
dia de partit. 

Entre tots els participants de les dues jornades/partits, es farà un sorteig aleatori, per a 
l’entrega del premi final a un guanyador. 

Premis día de partit: 

-      10 pilotes de bàsquet del CJB, signades per un jugador del Club. 5 unitats per partit.   

Premi final: 

-  2 Abonaments per la fase final de la Copa del Rey de la temporada 2022-2023. 

Valor dels premis: 

El valor total dels premis és de 1400€ 

Recollida de premis: 

Premis día de partit: 

El lliurament dels regals als participants guanyadors, es realitzarà al mateix Palau Olímpic de 
Badalona. Els guanyadors rebran una trucada durant la 1/2 part del partit, per a comunicar que 
han estat guanyadors i hauran de recollir el premi durant el descans del 3/4 del partit, en el lloc 
que els hi indiqui. 

Premis Final: 

El sorteig es realitzarà entre 1 o 2 dies després de la última jornada amb acció Smart Sitting. El 
guanyador resultant del sorteig final rebrà un trucada 1 o 2 dies després del sorteig per 



comunicar que ha estat guanyador. Podrà recollir el premi, al concessionari de BMW Barcelona 
Premium i en la data que s’indiqui. 

Si el guanyador no ha recollit el premi 5 dies després de la data acordada el premi es considerarà 
desert.  

Sens perjudici de que la Copa del Rey es disputi posteriorment a la data prevista o es cancel·lés, 
per decisió i comunicació de la Liga ACB", per motius de l'organització. 

En tots els casos, els premis no recollits es consideraran "deserts". 

 4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I REGALS 

Les persones que resultin agraciades hauran de percebre el seu premi en espècie, assenyalat en 
l'apartat Premis i no serà possible el canvi per la percepció en metàl·lic del valor del premi, ni la 
seva cessió o venda a tercers. 

 5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS 

Si s'evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, 
o les dades proporcionades per a 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. 

5.1 Es descartaran aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes. S'entendrà, a títol 
enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecti el suposat ús d'aplicacions 
independents al site de la Promoció, així com l'abús de consultes al servidor i tots aquells 
comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació 
de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant la Promoció suposarà la desqualificació 
automàtica, així com la pèrdua del regal si se li hagués atorgat. 

5.2 Queda reservat el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin 
qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la Promoció. 

5.3 L'acceptació dels regals per part dels guanyadors és de caràcter voluntari i gratuït, per la qual 
cosa no podran efectuar-se reclamacions per aquest motiu. 

5.4 Ibericar Barcelona Premium, S.L. lliurarà el regal al guanyador i a partir d'aquest lliurament 
Ibericar Barcelona Premium, S.L. no es farà responsable de qualsevol incidència que pogués 
produir-se. 

5.5 No obstant això, si aquest lliurament no s'arriba a realitzar per causes imputables al 
guanyador, aquest perdrà tot dret de rebre el premi així com d'exercitar qualsevol reclamació 
relacionada. Sense menyscapte que altres possibles causes de falta de lliurament siguin 
considerades imputables al guanyador, es consideraran causes imputables al guanyador l'haver 
proporcionat als organitzadors unes dades de localització erronis. 

5.6 Creativialab Màrqueting SL no es responsabilitzarà de les possibles incidències en el 
lliurament o qualsevol altra circumstància que afecti els regals d'aquesta promoció. 



6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS 

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat o no 
relacionat amb la temàtica de la promoció, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o 
que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es 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 responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la 
Promoció, i que en qualsevol moment poguessin 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 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. 

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la 
realització de la Promoció o el gaudir total o parcialment del premi. 

No ens fem responsables de qualsevol mal i perjudici de tota naturalesa que pugui deure's a la 
falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les xarxes de 
telecomunicacions. 

Ens reservem el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica 
i premis. 

En cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors 
tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control del promotor, i que afecti el normal 
desenvolupament de la promoció, els organitzadors es reserven el dret a cancel·lar, modificar, 
i/o suspendre la mateixa. 

Els participants accepten i consenten de manera expressa mitjançant la seva participació en la 
promoció que els noms dels guanyadors siguin compartits amb la resta d'usuaris i publicats en 
xarxes socials. 

El termini màxim establert per a qualsevol mena de reclamació referida i/o relacionada amb la 
Promoció s'extingeix a les dues setmanes des de la finalització de la Promoció. Després de 
finalitzar aquest termini, es perdrà tot dret de reclamació. 

8.- INSTAGRAM / FACEBOOK / TWITTER 

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a 
Instagram, Twitter o Facebook pel que els Participants alliberen a Instagram, Twitter o Facebook 
de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d'aquesta. 

 

 

 



9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Protecció de dades personals 

Ibericar Barcelona Premium, S.L. és el Responsable del Tractament de les dades personals de 
l'Interessat i l'informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les 
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril 
de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), i li facilita la següent 
informació del tractament: 

Responsable Del Tractament 

Raó Social: Ibericar Barcelona Premium, S.L 

Adreça: C/ Entença, 332 08029 a Barcelona, CIF: B-64942618 

Correu electrònic: protecciondedatos@caetanoretail.es 

Telèfon: 91 334 11 00 

La finalitat del tractament de dades: Gestionar la participació en la present promoció. 

Les categories de dades utilitzades en el marc d’aquest tractament de dades són: nom, cognoms, 
adreça, e-mail i telèfon de contacte. Aquest procediment es basa sobre el lliure consentiment 
dels participants en el citat Concurs o Promoció. 

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a 
través de complimentació del formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i, 
seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i de les bases del concurs 
o sorteig. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això 
afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

  Els criteris de conservació regeixen que les dades es tractaran durant el temps necessari per a 
mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir 
amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per 
impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de 
jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a 
responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció 
definitiva d'aquestes dades. 

Enviaments De Comunicacions Comercials 

Així mateix, i d’acord amb el qual estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis 
de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Ibericar Barcelona Premium, S.L. sol·licita 
el consentiment explícit per enviar-li comunicacions comercials i promocionals sobre les 
novetats dels nostres productes i/o serveis, per correu electrònic o altres mitjans equivalents. 

Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions 
comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic protecciondedatos@caetanoretail.es.     



Drets D’Imatge 

Els participants autoritzen a Ibericar Barcelona Premium, S.L. a reproduir i utilitzar la seva imatge 
així com el seu nom en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el concurs en la 
qual hagi resultat guanyador sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o 
cap benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat. En aquest sentit, els 
participants d’aquesta promoció cedeixen a Ibericar Barcelona Premium, S.L., tots els drets de 
propietat intel·lectual o industrial. 

Mesures De Seguretat 

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, 
Ibericar Barcelona Premium, S.L. està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR 
i LOPDGDD pel  tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis 
descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en 
relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats pels quals 
són tractats. 

Ibericar Barcelona Premium, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i 
organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR i la 
LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels interessats i els ha comunicat la 
informació adequada perquè puguin exercir-los. 

Drets De les Persones Interessades 

Així mateix, l'informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a 
l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Raó Ibericar 
Barcelona Premium, S.L,  C/ Entença, 332 08029 a Barcelona, CIF: B-64942618. 

Correu electrònic: protecciondedatos@caetanoretail.es 

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control,  l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.aepd.es 

10.- CESSIÓ DE DADES: 

Els participants autoritzen a Ibericar Barcelona Premium, S.L. a cedir les seves dades personals 
a les entitats llistades en la seva política de privacitat i al Club Joventut de Badalona, SAD. 

La finalitat del tractament de dades: Gestionar la participació en la present promoció. 

Les categories de dades utilitzades en el marc d’aquest tractament de dades són: nom, cognoms, 
adreça, e-mail i telèfon de contacte. Aquest procediment es basa sobre el lliure consentiment 
dels participants en el citat Concurs o Promoció. 

La base de legitimació de la cessió de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través 
de complementació del formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i, 
seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i de les bases del concurs 
o sorteig. 



11.- CANVIS 

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, fins i tot durant el 
transcurs de la promoció, si així ho considerem convenient arran de motius tècnics, legals o 
d'una altra índole. Ens reservem el dret també de cancel·lar la campanya en qualsevol moment, 
si no es pogués garantir el seu funcionament adequat, ja sigui per errors humans o informàtics, 
motius tècnics, frau, manipulació o per qualsevol altre motiu de força major. En tots els casos, 
Creativialab Màrqueting SL i Ibericar Barcelona Premium, S.L. quedaran exempta de qualsevol 
responsabilitat derivada d'aquests canvis. 

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a 
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. 

Condicions dipositades davant D. TOMÁS FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Notari del Il·lustre 
Col·legi de Catalunya, a data 29 de setembre del 2022, en número 3986/22 del seu protocol. 

  
 


