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BASES ADREÇADES A BARÇA FANS  
 

“Els Fans pregunten a Luis Suárez” 
 

(-Temporada esportiva 2014/2015-) 
 

 
BASE 1a.- ÀMBIT I PERÍODE DE PARTICIPACIÓ. 
 
El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA o CLUB) promourà una acció denominada “Els Fans pregunten 
a Luis Suárez” (en endavant “l’acció”), adreçada a totes aquelles persones que vulguin participar-hi d’acord amb els termes i 
condicions establerts en les presents bases, independentment de la seva condició de socis del FC BARCELONA o de que ostentin 
la condició de “Barça Fans” registrats. 
 
L’acció s’iniciarà el dia 11 de desembre de 2014 i finalitzarà el dia 18 del mateix mes. Totes aquelles persones que hi vulguin 
participar hauran de: 
 

a) Enregistrar-se en vídeo formulant una pregunta adreçada a Luis Suárez, d’acord amb els requisits fixats a la base 4a. 

b) Enviar el vídeo al FC BARCELONA, juntament amb les seves dades (nom, cognoms, ciutat i país de residència), a la 

direcció de correu electrònic fcbfans@fcbarcelona.cat. 

 
D’entre tots els vídeos rebuts que compleixin amb els criteris i requisits previstos en les presents bases, el FC BARCELONA, 
segons el seu criteri únic i exclusiu, farà una selecció d’aquells que consideri més apropiats a fi de (i) publicar-los, si escau, a la 
secció/zona de “Barça Fans” de la pàgina web del CLUB (www.fcbarcelona.cat) i/o (ii) incorporar-los a l’entrevista que el propi 
CLUB farà a Luis Suárez, per tal que aquest respongui personalment a les preguntes que li formulen els participants dels vídeos 
escollits. 
 
BASE 2a.- PUBLICACIÓ BASES ACCIÓ. 
 
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la web oficial del FC BARCELONA (www.fcbarcelona.cat) als efectes de posar en 
coneixement de totes aquelles persones que vulguin participar, el mecanisme de participació i de funcionament de l’acció i de la 
mecànica d’elecció dels vídeos seleccionats. 
 
BASE 3a.- AUTORITZACIÓ ÚS DADES PERSONALS. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i la Llei 
Espanyola 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el CLUB informa als 
participants en l’acció que les dades personals i les gravacions que voluntàriament facilitin per mitjà de correu electrònic (nom, 
cognoms, ciutat i país de residència), amb la finalitat de participar en l’acció promoguda pel FC BARCELONA objecte de les 
bases presents:  
 
a) S’inclouran en un fitxer automatitzat titularitat del CLUB.  

 
b) Addicionalment, els participants autoritzen i presten el seu consentiment exprés al FC BARCELONA perquè (i) pugui 

realitzar-los les comunicacions que consideri adients relacionades amb aquesta acció, (ii) faci ús de la seva imatge, la 
publiqui i/o reprodueixi en qualsevol dels actius digitals del CLUB i (iii) faci ús de les seves dades personals per informar-los 
d’esdeveniments esportius, socials i/o altres que pugui organitzar i desenvolupar, en compliment de les seves finalitats 
estatutàries, i enviar-los promocions i ofertes comercials relacionades amb serveis i productes del FC BARCELONA o de 
terceres entitats col·laboradores del CLUB, sempre que el tractament de les dades per a les comunicacions es faci 
directament per part del FC BARCELONA o d’un tercer autoritzat que presti serveis al CLUB. 

 
c) Totes les dades que constitueixen el fitxer esmentat tenen caràcter confidencial i només seran utilitzades en els termes 

establerts a la base present. 
 

d) Així mateix, els participants majors d’edat i, en el cas dels menors, en el seu nom i representació, els seus representants 
legals, podran exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació, enviant una comunicació escrita, 
junt amb una fotocòpia del seu DNI i, en el supòsit de menors d’edat, addicionalment també junt amb una fotocòpia del DNI 
del menor (si és el cas), al responsable del fitxer, FC BARCELONA, al seu domicili social: avinguda Arístides Maillol, s/n, 
08028 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic lopd@fcbarcelona.cat, expressant de manera concreta el dret que volen 
exercir i els motius. 

 
Als efectes anteriors, en el cas dels menors d’edat que efectivament participin en l’acció, els consentiments i les autoritzacions 
que corresponguin i siguin preceptius s’entendran realitzats a tots els efectes i sense reserves per part dels adults que n’ostenten 
la guarda legal, en el seu nom i representació, eximint el CLUB de qualsevol responsabilitat al respecte. 
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BASE 4a.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ. 
 
La mecànica de participació per a totes aquelles persones interessades a fer-ho haurà de complir els requisits que es detallen a 
continuació: 
 
a) Enregistrar-se en vídeo formulant una pregunta adreçada a Luis Suárez. El vídeo haurà de complir els següents requisits: 

 
i. Tenir una durada d’entre deu (10) i vint (20) segons, una mida màxima de deu (10) megabytes i contenir una (1) 

pregunta adreçada a Luis Suárez. 
 

ii. En un mateix vídeo hi podran aparèixer diversos participants. 
 

iii. Un mateix participant podrà enviar tants vídeos com desitgi, sempre i quan cada vídeo contingui una (1) pregunta. 
 
b) Enviar un correu electrònic a l’adreça fcbfans@fcbarcelona.cat, adjuntant el vídeo amb la pregunta i detallant el nom, 

cognoms, ciutat i país de residència de totes les persones que hi participin. 
 
c) Les gravacions i les preguntes formulades hauran de respectar sempre i en tot moment els valors del CLUB, la seva 

honorabilitat i prestigi, així com també el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones que hi apareguin. 
En aquest sentit, el FC BARCELONA es reserva al seu criteri únic i exclusiu (i) el dret d’eliminar i, per tant, excloure de la 
participació en l’acció, aquells vídeos que puguin ser ofensius, difamatoris, obscens, xenòfobs, incitadors de violència, o que 
d’alguna manera atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, etc., i (ii) reclamar una indemnització per 
danys i perjudicis (inclosos els morals) que aquesta acció hagi ocasionat al CLUB, comunicant, a més a més, aquesta 
circumstància a les autoritats i/o organismes administratius i/o judicials que corresponguin, perquè els autors d’aquestes 
responguin de les possibles conseqüències administratives, civils i/o penals que siguin adients per a la infracció, falta o 
delicte que en el seu cas puguin haver comès. 

 
d) Atès que per a la participació en aquesta acció els participants hauran d’enviar voluntàriament els vídeos en què apareguin, 

i que poden ser ells mateixos individualment o conjuntament amb d’altres, seran els únics i directament responsables dels 
seus drets d’imatge i de l’explotació d’aquests. En el cas dels menors d’edat, ho seran els adults que n’ostentin la guarda 
legal. 

 
D’altra banda, amb la participació en l’acció objecte de les presents bases, els participants autoritzen al FC BARCELONA 
perquè pugui fer ús de la/es imatge/s i/o gravació/ns audiovisual/s enviada/es al CLUB, publicant-la/es i/o reproduint-la/es 
en qualsevol dels actius de comunicació oficials del FC BARCELONA, amb la finalitat de fer promoció i difusió de la present 
acció, així com de qualsevol altra en el marc de les finalitats estatutàries del CLUB, renunciant expressament a la percepció 
de qualsevol import o compensació per a tal concepte. 
 
Als efectes anteriors, en el cas dels menors d’edat que efectivament participin en l’acció, els consentiments i les 
autoritzacions que corresponguin i siguin preceptius s’entendran realitzats a tots els efectes i sense reserves per part dels 
adults que n’ostenten la guarda legal, en el seu nom i representació, eximint el CLUB de qualsevol responsabilitat sobre 
aquesta qüestió. 

 
e) Així mateix, el participant que envia el vídeo al FC BARCELONA o, en el cas de menors d’edat, el progenitor o representant 

legal major d’edat que n’ostenti o en tingui assignada la guarda legal, declara i garanteix que és el titular exclusiu de tots els 
drets de propietat intel·lectual sobre la gravació audiovisual que envia al FC BARCELONA i per la present atorga a favor del 
CLUB una llicència no exclusiva i gratuïta sobre la mateixa, que permeti el seu ús, difusió i/o explotació, total o parcial, 
incloent la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació (incloent la seva 
sincronització amb música i/o adaptació a qualsevol format) en qualsevol modalitat d’explotació i suport, per un àmbit 
mundial i per la màxima duració prevista en el vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual d’Espanya. 

 
BASE 5a.- MECÀNICA D’ELECCIÓ DELS VÍDEOS SELECCIONATS. 
 
a) Amb la participació en l’acció present, els participants majors d’edat i, en el cas dels menors, els progenitors o els 

representants legals majors d’edat que n’ostentin o en tinguin assignada la guarda legal, accepten expressament les bases 
presents i, per tant, la mecànica de participació i la mecànica d’elecció dels vídeos seleccionats. 
 

b) Durant el període de participació (de l’11 al 18 de desembre de 2014), tots els vídeos amb preguntes rebuts seran sotmesos 
a valoració per part del CLUB, que seleccionarà aquells que consideri més adients, mitjançant un jurat format per personal 
del FC BARCELONA, basant-se en criteris tals com: (i) la seva elaboració, (ii) l’originalitat, (iii) l’interès de la pregunta 
formulada, (iii) la novetat, (iv) la creativitat, etc.  
 
Els vídeos seleccionats en aquesta primera fase podran ser publicats a la secció/zona de “Barça Fans” de la pàgina web 
del CLUB (www.fcbarcelona.cat).  

 
c) Igualment, en el decurs d’una (1) setmana posterior a la finalització del període de participació (després del 18 de desembre 

de 2014), un jurat format per personal del FC BARCELONA farà una segona selecció d’entre tots els vídeos amb preguntes 
rebuts, a fi de seleccionar aquells que consideri més adients, basant-se en criteris tals com: (i) la seva elaboració, (ii) 
l’originalitat, (iii) l’interès de la pregunta formulada, (iv) la novetat, (v) la creativitat, etc. 
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Els vídeos seleccionats en aquesta segona fase s’incorporaran en un vídeo entrevista a Luis Suárez, produït a càrrec del 
FC BARCELONA, per tal que aquest respongui personalment a les preguntes que li formulen els participants dels vídeos 
escollits. 

  
d) Els vídeos hauran de complir els requisits establerts a la Base 4a. anterior. En cas contrari, restaran automàticament 

exclosos de participar en aquesta acció i, per tant, no optaran a ser publicats a la pàgina web del CLUB o a incorporar-se 
en el vídeo entrevista a Luis Suárez. 

 
e) La decisió referent als vídeos que han estat seleccionats per a ser inclosos en l’entrevista a Luis Suárez, serà comunicada 

a la persona que hagi enviat el vídeo mitjançant un correu electrònic a l’adreça que aquest hagi fet servir als efectes de 
participar en l’acció. Així mateix, les dades (nom, cognoms, ciutat i país de residència) dels participants en els vídeos 
seleccionats es publicaran a la web oficial del FC BARCELONA (www.fcbarcelona.cat) i/o s’inclouran en el vídeo entrevista 
a Luis Suárez. 

 
f) La comunicació efectuada per part del FC BARCELONA en els termes exposats al punt e) anterior servirà com a mitjà de 

prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del CLUB informant sobre la condició esmentada. 
 
g) Si un participant que ha enviat un vídeo que ha resultat escollit per a ser publicat a la pàgina web del CLUB i/o per a ser 

incorporat a l’entrevista efectuada a Luis Suárez, es retracta i opta per retirar l’autorització d’utilitzar i/o publicar el seu vídeo 
per part del FC BARCELONA, ho haurà de comunicar en un termini màxim de vint-i-quatre hores (24 h.) per correu electrònic 
a l’adreça fcbfans@fcbarcelona.cat, identificant-se degudament i indicant el vídeo concret que desitja retirar. 

 
BASE 6a.- EXCLUSIONS. 
 
No podrà resultar guanyadora cap persona que no reuneixi les condicions de participació en els termes reflectits a les Bases 1a. 
i 4a.   
  
BASE 7a.- DIPÒSIT DE LAS BASES DAVANT DE NOTARI. 
 
Les bases de l’acció present seran dipositades davant de notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.  
 
BASE 8a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 
 
La participació en la present acció suposa el coneixement d’aquesta i l’acceptació expressa i íntegra sense reserves de: 
 
a) les bases presents. 
b) la mecànica de participació.  
c) l’ús i el tractament de les dades personals dels participants en els termes establerts a les bases presents.  
d) l’ús, la difusió i la publicació de les gravacions audiovisuals en els termes establerts a les bases presents.  

 
En cas d’haver-hi divergències sobre l’acció i/o sobre la interpretació de les bases presents, seran competents per conèixer els 
litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, de manera que els participants en aquesta acció 
renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.  
 
BASE 9a.- DADES ERRÒNIES. 
 
En el supòsit que hi hagi algun error en les dades facilitades pels participants per qualsevol motiu o circumstància aliena al CLUB, 
de manera que no sigui possible la correcta identificació i/o el contacte amb aquests, el FC BARCELONA quedarà exempt de 
qualsevol responsabilitat.  
 
BASE 10a.- COMUNICACIONS DE L’ACCIÓ. 
 
Les comunicacions de l’acció present i la seva mecànica constaran descrites en els actius de comunicació del FC BARCELONA, 
com ara la pàgina web oficial del CLUB www.fcbarcelona.cat, on, a més, es podran consultar les bases presents. 
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