BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
BASES PEL SORTEIG DE RENOVACIONS ANUALS D’ABONAMENTS BICING

1. Organitzador del concurs
L’organitzador del concurs és Barcelona de Serveis Municipals, S.A., amb domicili a C/ Calàbria
66, 08015 de Barcelona.

2. Objecte del concurs
El Bicing organitza un sorteig per regalar 3 renovacions d’abonaments de Bicing el pròxim
diumenge dia 24 de març al carrer Passeig Lluís Companys amb motiu de la Festa de la Bicicleta.

3. Participants
Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 16 anys que s’acostin a l’estand
del Bicing on hi haurà un photocall: s’hauran de realitzar una fotografia i penjar-la a les arxes Socials
en públic amb el hashtag #SorteigNouBicing i també ser seguidors d’alguna de les xarxes socials
de Bicing i B:SM remetrà la invitació per participar en el sorteig a tots aquells abonats que no
estiguin penalitzats per un expedient d’incompliment, a data de 24 de març de 2019.
Aquest sorteig està principalment enfocat a abonats del Bicing però obert a la participació de tothom
que compleixi les condicions esmentades en aquest document. Així doncs, podran presentar-se a
l’esmentat concurs persones abonades al Bicing i persones que no ho estiguin

4. Premi
El premi del concurs consistirà en 3 renovacions d’abonaments anuals de Bicing per un total de
3 persones com a màxim que hagin complert amb les condicions del concurs. Per tal de poder fer
efectiu el premi, el guanyador/a del mateix estarà obligat a donar la informació personal
necessària per activar la renovació de l’abonament anual de Bicing a Barcelona de Serveis
Municipals, S.A., i també estarà obligat a fer els tràmits que es requereixin a tal fi. Així mateix,
serà necessari que el guanyador signi la corresponent acceptació del premi, a les oficines de
Barcelona de Serveis Municipals, SA (C/Calàbria, 66, 08015, Barcelona).

5. Termini de participació
Entraran en el sorteig com participants tots aquelles persones majors de 16 anys que s’acostin
fins l’estand del Bicing el dia 24 de març de 10 a 14:30h i es facin una fotografia al Photocall,
comparteixin aquesta a les xarxes socials en públic amb el hashtag #NouSorteigBicing i siguin
seguidors d’alguna xarxa social de Bicing. El termini per penjar la fotografia a les xarxes socials és
de 10:00h del matí fins les 23:59 hores del mateix dia de la Festa de la Bicicleta.

6. Funcionament del concurs
El Bicing organitza un sorteig per regalar 3 renovacions d’abonament de Bicing el pròxim
diumenge dia 24 de març a totes aquelles persones que s’acostin a l’estand del Bicing i compleixin
les condicions esmentades a l’apartat 3, al Passeig Lluís Companys amb motiu de la Festa de la
Bicicleta.
Entraran en el sorteig com participants tots aquelles persones que s’acostin fins l’estand del Bicing
el dia 24 de març de 10 a 14:30h i es facin una fotografia al Photocall, comparteixin aquesta a les
xarxes socials en públic amb el hashtag #NouSorteigBicing i siguin seguidors d’alguna xarxa social
de Bicing. D’altra banda, el termini per penjar la fotografia a les xarxes socials és de 10:00h del
matí fins les 23:59 hores del mateix dia de la Festa de la Bicicleta.
El sorteig es farà a través de http://www.randorium.com. Es sortejaran tres renovacions entre tots
els participants del sorteig. Com a màxim pot tocar una renovació per participant.
7. Comunicació dels guanyadors
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. notificarà el resultat del sorteig als guanyadors mitjançant
un missatge a través de les xarxes socials. El nom dels guanyadors es publicarà a les xarxes
socials del Bicing.
En el cas que toqui una renovació a una persona que no és abonada del Bicing se li oferirà la possibilitat
d’abonar-se i tenir una renovació gratuïta, és a dir el segon any li sortiria gratuït. Si no vol abonar-se al
Bicing el premi passaria a una altra persona que hagi participat al concurs mitjançant el procediment
de selecció del guanyador segons el punt anterior, que es tornaria a utilitzar per seleccionar el nou
guanyador.
En el cas que el guanyador no accepti el premi, no el reculli, o no compleixi amb allò establert a
les presents Bases, el premi quedarà desert.
8. Recollida del premi
Els guanyadors han d’acceptar el premi. Primer ens posarem en contacte amb els guanyadors
amb un missatge a través de les xarxes socials i després les futures comunicacions seran per email. S’aplicarà la renovació de manera telemàtica de tal manera que els usuaris no s’hauran de
presentar a les oficines presencialment.

9. Reserves i limitacions
Les dades dels participants hauran de ser facilitades de forma veraç. Qualsevol comunicació
falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present concurs a desqualificar el
guanyador, no podent per tant disposar del premi. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. queda
eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció
de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació. Barcelona de
Serveis Municipals, S.A. podrà sol·licitar al guanyador la seva identificació mitjançant fotocòpia
de DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d'edat.

10. Protecció de dades
Amb la seva participació, els concursants fan una cessió a B:SM de totes les dades de caràcter
personal facilitades, per tal de que siguin utilitzades per les finalitats del sorteig. En aquest sentit,
tots els concursants donen el seu consentiment exprés a B:SM per tal que les dades facilitades
siguin tractades d’acord amb l’objecte i finalitat d’aquest sorteig.
Els participants podran exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
oposició, limitació del tractament, portabilitat i oblit previstos a la normativa aplicable en matèria
de protecció de dades de caràcter personal. A aquests efectes, hauran de dirigir una sol·licitud per
escrit a les oficines de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., al carrer Calàbria 66, 08015, 5ª
planta.

11. Acceptació i publicació de les bases
La participació en el sorteig suposa l'acceptació de les presents bases del concurs, així com
l'acceptació expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi Barcelona de
Serveis Municipals S.A.

