BASES REGULADORES DELS SORTEJOS DEL WEB WWW.RESPECTE.CAT
La Federació Catalana de Futbol (en endavant FCF), entitat esportiva privada, d’utilitat
pública i interès cívic i social, que planifica, ordena, dirigeix, regula, coordina i organitza el
futbol en totes les seves disciplines, promou una sèrie de sortejos a la seva pàgina web
www.respecte.cat.
En l’apartat de sortejos s’hi aniran publicant periòdicament els que estiguin en vigor, així
com els noms dels guanyadors dels sortejos que hagin vençut.

Les bases que regularan les condicions de participació a aquests sortejos són les que es
detallen a continuació i que estaran publicades al web www.respecte.cat (a l’apartat de
“SORTEJOS”):
1.Organitzador del sorteig:
L’organitzador del sorteig és la FCF, amb domicili a carrer Sicília, 93-97, 1r pis, 08013,
Barcelona.
2. Objecte del sorteig:
L’objecte del sorteig és informar i fomentar la participació dels jugadors/es federats/es i
les seves famílies en relació a la campanya de Joc Net impulsada per la FCF.
Entre els participants es sortejaran diversos productes relacionats amb el món del
futbol: entrades per assistir a partits, actes, jocs de consoles, samarretes de la Selecció
Catalana i altres equips, etc.
3. Mecànica/funcionament del sorteig:
Els seguidors de la pàgina web www.respecte.cat que vulguin participar en els sortejos
hauran de registrar-se al web la primera vegada que vulguin participar-hi.
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El registre s’haurà de fer des de l’apartat “REGISTRE” del web www.respecte.cat, on es
demanarà el nom, cognoms, adreça de correu electrònic, la contrasenya d’accés que
vulgui l’usuari, la data de naixement i el club al que pertany el propi jugador/a.
Al mateix temps, en el moment de registrar-se, l’usuari podrà decidir si està interessat a
rebre al seu correu electrònic informació actualitzada dels sortejos, de la campanya de
Joc Net o de la pròpia FCF.
Una vegada registrat, la participació a més sortejos i la consulta dels resultats dels
mateixos podrà fer-se després d’introduir el correu electrònic de l’usuari i la contrasenya
escollida.
4. Guanyadors dels sortejos:
Els guanyadors seran escollits de forma aleatòria, a través d’un sorteig que es realitzarà
via un programa informàtic desenvolupat a tal efecte.
La llista de guanyadors serà publicada al mateix apartat de “SORTEJOS” del web
www.respecte.cat, una vegada vençut el termini del propi sorteig.
5.

Protecció de dades de caràcter personal:

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
15/1999 autoritza a què les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer
titularitat de la Federació Catalana de Futbol (FCF), amb domicili al carrer Sicília, 93-97,
1r, 08013, Barcelona, amb la finalitat de gestionar la participació del titular de les dades
en els sortejos i gestionar el lliurament del premi si s’escau.
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit,
juntament amb fotocòpia del seu DNI, a la FCF, carrer Sicília, 93-97, 1r, 08013, de
Barcelona.

