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OPEN FOTO 2018 – INFORMACIÓ I BASES LEGALS
Acceptació de les normes:
accepta aquests termes.

















en

inscriure’s

al

concurs,

cada

participant

Totes
les
fotos
s’han
d’haver
fet
al
llarg
de
l’esdeveniment 48hOpenHouseBarcelona.
Tots els treballs s’han de presentar i s’han de rebre abans de la data de
tancament estipulada, segons les especificacions anteriors.
Es permet presentar un màxim de tres fotos per persona, però només una foto
per cada e-mail.
No ens farem responsables d’entrades incompletes a causa de problemes amb
el vostre servidor de correu electrònic o d’altres que OpenHouseBarcelona no
pugui controlar.
OpenHouseBarcelona es reserva el dret de desqualificar i retirar de la pàgina
web qualsevol entrada que, al seu parer, consideri inadequada per als objectius
de l’esdeveniment.
Les entrades es valoraran sota tres criteris: la creativitat, la qualitat de la
fotografia i la importància del tema.
Les persones guanyadores seran escollides pels membres del jurat,
exclusivament. La decisió del jurat és definitiva i inapel·lable.
Tot participant garanteix que és l’únic propietari de l’obra i que no infringeix cap
dret d’autor, ni viola qualsevol altre dret de propietat, ni conté qualsevol
assumpte escandalós, difamatori o il·legal, i que no ha comès cap invasió
indeguda de la privacitat de qualsevol persona. Com també que l’obra no s’ha
publicat fins ara i que és l’únic i exclusiu propietari dels drets.
Tots els participants accepten que el seu nom i les imatges es poden mostrar al
web de 48hOpenHouseBarcelona i en un futur, per al màrqueting, la publicitat o
les publicacions relacionades amb les iniciatives de 48hOpenHouseBarcelona,
sense cap cost.
En participar en el concurs, ja es dóna per confirmada aquesta autorització. La
imatge no es mostrarà de cap altra manera, sense el permís de l’artista. Totes
les persones participants conserven els drets d’autor per a totes les imatges
presentades.
Els premis són intransferibles i no hi ha la possibilitat de canviar-los pel seu valor
en efectiu.

Confidencialitat i protecció de dades
Confidencialitat.- Les informacions i dades transmeses en les presents bases,
constitueixen informació pròpia i confidencial de les parts. Així doncs, la seva
protecció és de la màxima importància. Queden excloses aquelles que formin part
prèviament del domini públic. Per això, les parts assumeixen l'obligació de
guardar-les com a confidencials, adoptant les mesures apropiades per assegurar
que aquesta informació no podrà ser revelada, manipulada, copiada, reproduïda,
ni posada a la disposició de tercers, a excepció de consentiment exprés per la part
afectada, durant la vigència del present contracte i amb posterioritat a la mateixa.
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Protecció de dades.- De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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'aquestes dades i,
subsidiàriament, amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 48H OPEN HOUSE
BARCELONA informa:
Responsable:
ASSOCIACIO CULTURAL 48 OPEN HOUSE
G65391815
C/ Rambla Catalunya 87, 1D - Barcelona 08080.
Email: consultes@openhousebarcelona.org
Finalitat:
 Tramitar la seva participació en els concursos, sortejos i promocions que
realitzi 48H OPEN HOUSE BARCELONA per a la promoció del festival i de
la ciutat de Barcelona.
 Gestionar el enviament d’informacions comercials sobre aspectes
promocionals
de nous sortejos, concursos i altre tipus d’informació
comercial sobre l’entitat. Mitjançant els medis telemàtics oportuns.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de
l’interessat i/o participant.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o
consentiment exprés de l’interessat.
Drets: Vostè té la possibilitat d'accedir, rectificar, suprimir i oposar-se a la
informació facilitada així com també, exercir la resta de drets regulats en el
Reglament (UE) 679/2016 dirigint-se al
domicili de 48H OPEN HOUSE
BARCELONA: C/ Rambla Catalunya 87, 1D - Barcelona 08080. o mitjançant el
correu electrònic consultes@openhousebarcelona.org . A més en aquest sentit 48
HORES OPEN HOUSE, informa que el interessat o partícip té dret a presentar una
reclamació davant l’
Agència Espanyola de Protecció de dades en cas
d’incompliment per part de l’entitat.
Conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per tal de
tramitar el concurs.
Comunicació de les dades: per tal de poder participar al sorteig és un requisit
comunicar les dades sol·licitades en el formulari. En cas contrari, l’usuari no podrà
participar-hi.

