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Bases del Concurs de Carnaval 2021 a Instagram 
 

Objecte.- La realització del Concurs de Carnaval de Torredembarra 2021 a Instagram. 

 

Participació.-  Cal disposar d’un perfil públic a la xarxa social Instagram i ser seguidor del perfil 

oficial de l’Ajuntament de Torredembarra (@aj.torredembarra) i publicar, des del perfil de la 

persona participant, una fotografia (vídeo en el cas de la coreografia, no superior a 60 segons) 

individual o amb membres de la mateixa bombolla. La fotografia o vídeo s’ha de publicar 

acompanyada de l’etiqueta #CarnavalTdb21 

 

Categories: 

 

Disfressa. 

 

Idea original. 

 

Maquillatge. 

 

Sàtira. 

 

Coreografia. 

 

Mascota disfressada. 

 

Us podreu fer les vostres fotografies en els vostres domicilis o en els photocalls que 

s’instal·laran de l’11 al 14 de febrer, a la plaça de Mn. Joaquim Boronat, plaça de la Vila i plaça 

de Josep Valls Ibern.  

 

Si us feu les fotografies als vostres domicilis, haureu de subjectar un cartell on consti el següent 

text:  #CarnavalTdb21. 

 

La participació en el Concurs comporta l’acceptació de les bases. 
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Característiques de les publicacions.- S’entén que l’autoria de les imatges correspon a la 

persona que participa en el concurs o bé que en té l’autorització, que en té tots els drets i que 

no vulnera drets de terceres persones. Per tant, cal disposar del consentiment exprés de les 

persones que apareguin a la imatge o dels pares o tutors en el cas de menors d’edat. 

 

L’Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin als seus 

comptes a Instagram. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets 

d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència d’aquest concurs. 

 

L’organització podrà no acceptar les publicacions que no compleixin amb els requisits 

establerts en aquestes bases i aquells que siguin discriminatoris contra les persones. 

 

Condicions de participació.- El/la participant ha de ser major d’edat.  

 

Termini de participació.- De les 00 h del dia 11 de febrer a les 23.59 h del dia 14 de febrer de 

2021. 

 

Jurat.-  El jurat estarà format per la comissió de Carnaval 2021 i farà públic el seu veredicte 

sobre els/les guanyadors/es del Concurs del #CarnavalTdb21 el dia 16 de febrer, a través del 

perfil oficial de l’Ajuntament de Torredembarra a Instagram. 

 

L’organització contactarà amb els/les guanyadors/es per missatge privat o comentari a la 

publicació i demanarà que s’hi posin en contacte per a facilitar les dades personals i totes 

aquelles necessàries per a l’entrega del premi, així com l’original de la fotografia. 

 

L’Ajuntament de Torredembarra informarà àmpliament dels guanyadors/es del Concurs a 

través de la seva pàgina web i xarxes socials i ho difondrà als mitjans de comunicació. Amb 

aquest objectiu, els/les guanyadors/es accepten que es faci difusió dels seus noms i de les 

fotografies guanyadores. 

 

Premis.- 50 € per categoria a gastar en el comerç local de Torredembarra.  
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Ús de les imatges.- L’Ajuntament de Torredembarra podrà fer ús de les imatges guanyadores i 

de tots/es els/les participants al Concurs amb finalitat comunicativa i de promoció de futurs 

concursos, sense cap ànim de lucre. Per aquest motiu, els participants cedeixen expressament 

a l’Ajuntament de Torredembarra, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal, els drets 

d’explotació de les fotografies, de conformitat amb la Llei de Propietat Intel·lectual, per al seu 

ús en qualsevol canal, suport o ocasió. 

 

Informació sobre protecció de dades.- 

Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i article 

11 de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets 

Digitals. 

Responsable del tractament. Ajuntament de Torredembarra. Plaça del castell, 8, 43830 de 

Torredembarra (Tarragona) - tel. 93.272.25.00; correu electrònic. lopd@torredembarra.cat 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades. dpo@torrdembarra.cat  

Finalitat. Participació en el Concurs de disfresses de Carnaval 2021 a Instagram. 

Base legal. Consentiment dels concursants amb motiu de la seva inscripció al Concurs.  

Destinataris de les dades. Canals de comunicació de l’ajuntament i mitjans de comunicació. 

Conservació de les dades. El temps necessari per a la celebració del concurs. 

Exercici de Drets. Podeu exercir, davant de l’ajuntament els drets d'accés, rectificació, 

supressió de les vostres dades, portabilitat, oposició i limitació del tractament, i a no ser objecte 

de decisions individualitzades automatitzades, a través del registre electrònic de l’ajuntament, a 

la seu electrònica https://www.seu-e.cat/es/web/torredembarra/seu-electronica o 

presencialment a l’OAC, Plaça del castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona).  

Reclamació davant l’APDCAT. També podeu presentar, si ho creieu oportú i en qualsevol 

moment, una reclamació davant l'autoritat catalana de protecció de dades (APDCAT) a través 

del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES A (http://torredembarra.cat/ 

Informació de contacte.- Per a qualsevol dubte sobre aquestes bases i la participació en el 

concurs us podeu posar en contacte amb la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de 

Torredembarra a: festes@torredembarra.cat 
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