
BASES PARTICULARS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DEL CONCURS 

 ‘AMB À PUNT A LA FINAL’ 

  

1. Empresa organitzadora 

El concurs està promogut i organitzat  per la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 
Comunitat Valenciana (SAMC), amb domicili social al Polígon d’Accés a Ademús, s/n, 46100 
Burjassot (València), i amb NIF A98907975. 
 
El present concurs té com a objecte el sorteig de cinc (5) entrades individuals per a la final de la 
Copa del Rei 2021-2022, que tindrà lloc el dissabte 23 d’abril del 2022 a Sevilla. 
  

2. Bases particulars i bases generals 

 

En tot allò que no estiga previst en les presents bases particulars, el concurs es regirà pel que hi 
ha l’establit en les bases generals previstes en les “condicions generals de participació” dels 
concursos organitzats per l‘SAMC, publicades en aquest web.  

 

3. Acceptació de les bases 

Per a participar en el concurs serà imprescindible emplenar el formulari del web. 

La presentació del formulari i la participació consegüent en el concurs suposa l'acceptació plena 
i incondicional d'aquestes bases particulars i de les bases generals aplicables. El reconeixement 
com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establits en el punt número 
4 d'aquestes bases generals. 

  

4. Requisits de participació 

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major d'edat i resident en territori espanyol. No 
hi podran participar els empleats de la companyia organitzadora Societat Anònima de Mitjans de 
Comunicació de la Comunitat Valenciana ni els “familiars directes” dels dits empleats.  

S’entendran com a “familiars directes” les persones que tinguen, respecte de les esmentades en 
el paràgraf anterior, un vincle matrimonial, una situació de fet assimilable al matrimoni, un 
parentiu de consanguinitat dins del quart grau o un parentiu d’afinitat dins del segon grau. 

Sols es considerarà vàlida la participació d'aquells usuaris que complisquen els requisits de 
participació. 

 

5. Dates de començament i terminació del concurs 

El concurs començarà el 18 d’abril del 2022 i acabarà el 20 de d’abril del 2022 a les 15:00 hores. 
Únicament s’hi acceptaran les sol·licituds de participació presentades dins del termini esmentat.  

  

6. Funcionament del concurs 

Cada participant haurà de completar els camps obligatoris del formulari del web habilitat per a 
aquest concurs i a més:  

- Acceptar rebre el butlletí informatiu d’À Punt 

- Acceptar les condicions i política de privacitat. 

Entre tots i totes les participants es farà un sorteig per a seleccionar els cinc usuaris o usuàries 
guanyadores. 

Les persones guanyadores hauran d’arreplegar les entrades al Centre de Produccions de 

https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/Condicions-generals-participacio-concursos-sorteig.pdf


Burjassot – adreça: Polígon d’Accés a Ademús, s/n, 46100 Burjassot (València)–, el dia 21 d’abril del 
2022, en hora acordada amb l’SAMC. 

Les persones guanyadores podran participar en alguns dels programes de l’SAMC en directe o en 
continguts gravats. 

 

7. Premis 

L'empresa organitzadora lliurarà cinc (5) entrades individuals per a la final de la Copa del Rei 2021-
2022, que tindrà lloc el dissabte 23 d’abril del 2022 a Sevilla. El premi no inclou altres despeses 
com, per exemple, les despeses de trasllat o allotjament.  

  

8. Elecció de la persona guanyadora 

Es consideraran guanyadors o guanyadores del premi les cinc persones que resulten 
seleccionades aleatòriament entre els participants. 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana es posarà en 
contacte amb les persones guanyadores a través del telèfon mòbil o del correu electrònic, per a 
comunicar-los l’obtenció del premi i convocar-les a la seu de l’SAMC per a arreplegar-lo. 

En cas que no es puga contactar amb una persona guanyadora en el termini de 24 hores, es 
procedirà a contactar amb el participant següent en el rànquing de seleccionats. 

Mitjançant el lliurament de les dades personals, els usuaris accepten expressament les condicions 
del concurs descrit en aquestes bases de participació. 

  

9. Distribució dels premis 

El premi (les entrades) no s’enviaran per correu ni per cap altre sistema. La persona guanyadora 
haurà de desplaçar-se al CPP de Burjassot perquè l’SAMC li lliure l’entrada. 

  

10. Publicació de la identitat de les persones guanyadores 

Les persones que participen en el concurs accepten mitjançant la presentació de la sol·licitud que, 
en cas de ser guanyadores, el seu nom siga publicat pels mitjans que la Societat Anònima de 
Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana estime oportuns, únicament per a donar 
publicitat a la seua condició de persones guanyadores, dins del termini màxim de deu dies 
següents a la data de finalització del concurs. 

  

11. Tractament de les dades personals 

En compliment del que hi ha previst 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 quant al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa la persona participant que 
les dades personals que facilite s'inclouran en els fitxers de l’SAMC i la CVMC, la finalitat dels quals 
és gestionar la participació en el present concurs (contactar amb les persones participants 
guanyadores i transmetre aquestes dades a les marques o empreses col·laboradores, i així poder 
fer el lliurament dels premis), dur a terme activitats de segmentació amb finalitats merament 
estratègiques i de negoci, emplenar tràmits f iscals, així com remetre-li informació i ofertes 
comercials, tant per mitjans ordinaris com electrònics, sobre els nostres productes i serveis. 

La destinatària de la informació i responsable del fitxer és la SOCIETAT VALENCIANA DE MITJANS 
DE COMUNICACIÓ (SAMC) I CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC), 
encara que en l'execució contractual es podran comunicar dades personals a entitats bancàries 
per a la tramitació dels pagaments o cobraments, a l'Agència Tributària en tramitacions i 
declaracions fiscals i, si és el cas, a jutjats i participants en juí. També es podran comunicar a 
organitzacions o persones directament relacionades amb l’SAMC, i a empreses dedicades a 
publicitat o màrqueting directe. 



La persona participant es compromet a informar els cedents de les dades que aquestes dades 
podran ser comunicades a la SOCIETAT VALENCIANA DE MITJANS COMUNICACIÓ (SAMC) I 
CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC) per als fins continguts en la 
present clàusula. 

Les dades de caràcter personal que continga la sol·licitud de participació en el concurs podran ser 
incloses en un fitxer per al tractament pel titular responsable per a la realització de les diferents 
gestions administratives, comptables i f iscals de la l’SAMC. Així mateix, les persones participants 
podran exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Portabilitat, Supressió, Limitació o, si escau, 
Oposició, de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de 
dades i garantia dels drets digitals (BOE núm. 284, de 6 de desembre de 2018, i altres disposicions 
aplicables. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podran 
interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) 
o del Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat - Subdelegació Sector Públic - Passeig de 
l’Albereda, 16, 46010 València, a la següent direcció de correu electrònic: dpd@gva.es 

  

12. Llei aplicable i jurisdicció 

El concurs i les bases generals i particulars aplicables es regeixen per la llei espanyola. La Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i les persones participants en el 
concurs, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del 
domicili de la persona participant per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se del concurs. 

  

  

La participació en el concurs implica l'acceptació d’aquestes bases  i  dels  criteris que aplique la 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per 
a  resoldre  qualsevol  qüestió  que  puga  suscitar-se. 


