1. MARC LEGAL
L´EPRTVIB, ha encarregat a NOVA TELEVISIÓ SA, en endavant l’organitzadora la producció d’un concurs
amb la finalitat de fidelitzar a l’espectador i fer-lo participar del magazín “Cinc Dies” que s’emet tots els
horabaixes de dilluns a divendres.
El concurs, realitzat per l’ORGANITZADOR, oferirà un premi diari de 50 euros que podrà acumular-se en
cas que el concursant del dia no resulti guanyador (es a dir que el concurs quedi desert).
Aquestes bases regulen la participació de l’audiència al concurs i s´han de publicar a la secció del
programa de la plana web de l´EPRTVIB.
2. DURADA
El concurs tindrà lloc cada dia mentre s’emeti el magazín amb la possibilitat de donar un premi diari.
La franja d'emissió serà entre les 19.30 i les 20.00 hores.

3. PÚBLIC OBJECTIU
Podran participar en el concurs totes les persones majors d’edat i de l’àmbit geogràfic on es recepcioni
la senyal de les emissions d’IB3 Televisió a excepció dels empleats de l’EPRTVIB, de NOVA TELEVISIÓ SA i
qualsevol treballador de les empreses que treballin directament per al programa, així com els seus
familiars per consanguinitat fins al primer grau i, per afinitat, fins al segon.
4. CONCURS
A).-Mecànica
A cada un dels programes del “Cinc Dies” que s’emeti , de dilluns a divendres, es publicitarà el telèfon
que han de fer servir els espectadors per poder participar al concurs. Els espectadors podran telefonar
durant la franja que se'ls indiqui en directe durant el programa. A mesura que telefonin seran apuntats
per ordre cronològic per participar al concurs.
Una vegada es tanquin les línies telefòniques s'iniciarà el concurs per a la primera persona que hagi
telefonat. Una vegada es telefoni, la persona serà informada de la quantitat econòmica per la qual
jugarà.
El concursant haurà de triar entre 4 sobres on hi haurà una pregunta a cada sobre relacionada amb el
contingut del programa. Cada pregunta tendra tres possibles respostes (a,b i c) i un cop formulada, per
part del presentador de l’espai, el concursant disposarà de 15 segons per donar una única resposta.
Si el concursant no respon correctament, el concurs del dia queda desert i a la quantitat per la qual ha
jugat el concursant se li sumaran 50 euros. El resultat de la suma serà el premi que s’oferirà al següent
programa.

L’ORGANITZADOR e IB3 es reserven els drets de desqualificar a qualsevol concursant en cas de que
considerin que la seva actuació es inadequada o utilitzi un llenguatge inadequat o que pugui ofendre a
tercera persona, empresa o entitat.
El concursant no rebrà cap contraprestació ni podrà reclamar cap cost pel fet de la seva participació en
el concurs.

Tots els participants que telefonin al programa, hauran de facilitar les seves dades: nom, llinatges,
telèfon i població. Tota aquesta informació quedarà registrada a una base de dades titularitat de
l´ORGANITZADOR i podran ser difoses o reproduïdes durant l’emissió del programa i amb l’aplicació de
la llei de protecció de dades de caràcter personal i de la imatge recollides al punt 5 d’aquestes bases.
Es demanarà al concursant el seu consentiment a aquests efectes.
La celebració del concurs en sí, tindrà lloc durant l’emissió del programa de dilluns a divendres i totes les
proves es realitzaran via telefònica.
En cas que la persona seleccionada no agafi el telèfon dintre dels 5 tons d’espera, es procedirà a
seleccionar un nou telèfon del següent concursant apuntat.

B) Premis
Els premis seran nominatius i intransferibles.
Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi, que no es podrà canviar ni cedir a altres persones.
Es podrà participar tantes vegades com es desitgi a qualsevol concurs del programa “Cinc Dies”, encara
que per a cada concurs tan sols podran resultar premiats una única vegada.
C) Condicions de recollida dels premis
La gestió del lliurament de premis la durà a terme l’ORGANITZADOR mitjançant transferència bancària
del premi guanyat prèvia presentació i/o acceptació de la corresponent factura via e-mail.
El termini de recollida del premi es fixa en quinze (15) dies naturals des de la comunicació al premiat. En
cas de que el participant premiat no passi a recollir el premi perdrà el dret al premi.
L’ORGANITZADOR del concurs podrà dur a terme les comprovacions que consideri necessàries amb la
finalitat de verificar la veracitat de les dades proporcionades pels premiats.
5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE LA IMATGE
Segons el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades, s’informa els participants sobre les
qüestions següents:
Responsable: El responsable del tractament de les dades dels participants en aquest concurs és NOVA
TELEVISIÓ SA amb domicili al carrer Gremi Selleters i Basters número 14 de Palma de Mallorca, Illes

Balears.
Finalitat dels tractaments: Aquestes dades seran tractades per a la gestió i control del concurs, informar
i realitzar activitats de promoció, tant de la cadena com dels seus programes en particular i per a la
realització d’estudis sobre determinats programes.
Destinataris de les dades: Les dades dels participants i dels premiats podran ser publicades a través de la
programació d’IB3, a la web, xarxes socials, mitjans de comunicació i en altres mitjans i suports que IB3
consideri oportuns. Les dades personals dels premiats necessàries seran comunicades als proveïdors
dels premis per tal que es pugui fer efectiu el seu lliurament i que el premiat pugui gaudir del premi.
Legitimació: La base jurídica del tractament de les seves dades és la seva pròpia voluntat de participar
en aquest concurs i la gestió de la corresponent relació jurídica.
Terminis de conservació: Conservarem les seves dades mentre sigui necessari per a la gestió del concurs
i, en tot cas, durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i per temps necessari per a
atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
Els seus drets: Té dret a obtenir confirmació de si estam tractant o no les seves dades personals i, en tal
cas, accedir-hi.
Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin
les dades que siguin incompletes. L’acceptació de les presents bases implica l’autorització per al
tractament i utilització de les dades personals del participant a l’efecte de la seva participació en el
concurs. L’autorització per al tractament i utilització de les dades personals dels participants no
suposarà cap contraprestació. El titular de les dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, dirigint un escrit adjuntant còpia del seu DNI a L’ORGANITZADOR .
6. OBLIGACIONS FISCALS
El premi/s queden subjectes a les obligacions fiscals legalment establertes, especialment les resultants
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que assumiran els guanyadors del concurs.
De conformitat amb la normativa fiscal espanyola de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
els premis concedits tindran la consideració de guany patrimonial i els seran aplicades les retencions o
pagaments a compte que marqui la legislació fiscal vigent a la data de cada pagament.
7.MODIFICACIÓ DE LES BASES
L’ORGANITZADOR es reserva el dret d’acotar, prorrogar o modificar en qualsevol moment les condicions
del concurs i, fins i tot, la seva possible anul·lació abans del termini prefixat. En aquest supòsit, li donarà
la mateixa publicitat que aquestes bases.
Igualment, es reserva el dret d'eliminar de la participació i premi del programa, qualsevol usuari que
defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La mera participació en el CONCURS implica l’acceptació íntegra de les presents bases, sense cap
reserva, i la submissió expressa a les decisions interpretatives que n’efectuïn des de l´ORGANITZADOR.
Per a qualsevol consulta sobre aquestes bases han de dirigir-se a cincdies@ib3tv.com
9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les BASES del CONCURS es regeixen per la llei espanyola i, tant l´ORGANITZADOR com els participants
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de Palma de
Mallorca.
Palma, 15 d’octubre de 2021
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