ACORD DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITAT ESCOLAR – LES CASES DELS CONCEPTES I LES
IDEES -MARC DEL CONCURS DE DIBUIX PER A QUÈ SERVEIXEN ELS DINERS?
2018 BANC SABADELL

1. OBJECTE DE LA PARTICIPACIÓ
Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, el banc) proposa una activitat lúdica i pedagògica en
l’àmbit escolar per generar un diàleg a l’aula sobre l’ús dels diners des de la perspectiva i els
valors de la solidaritat, els drets humans, la justícia social, l’ajuda als més desafavorits i la
perspectiva d’un comerç just i sostenible per potenciar una societat amb menys desigualtat.
S’hi inclou un incentiu de valor per a les escoles amb el sorteig d’un projector entre tots els
participants.
Aquesta activitat es desenvolupa en el marc de la campanya denominada Per a què serveixen
els diners?, una iniciativa de Banc Sabadell a través de la qual s’anima nens i adults a
reflexionar sobre l’ús dels diners i l’estalvi per potenciar els valors descrits anteriorment.
2. PARTICIPANTS
Poden participar en aquesta activitat i en el sorteig posterior totes les escoles clients del banc
(a partir d’ara, l’escola) que, a partir del dia 15 de novembre de 2018 a les 9.00 hores i abans
del dia 15 de gener de 2019 a les 14.00 hores, es registrin en el web
www.peraqueserveixenelsdiners.com/escoles com a participants de l’activitat a l’aula i hagin
acceptat aquest acord de participació com a compromís del seu desenvolupament.
Així mateix, l’escola es compromet a difondre la làmina del concurs Per a què serveixen els
diners? entre els alumnes que participin en l’activitat pedagògica, ja sigui repartint-la a les
aules o bé deixant-la en un lloc visible on es pugui recollir. La participació dels alumnes en el
concurs és decisió de les famílies, de manera voluntària, sense que en cap cas l’escola
influeixi en aquesta decisió ni exerceixi de tutor legal per a la participació dels alumnes.
L’activitat per desenvolupar a l’aula està adreçada especialment a alumnes de cicle mitjà i
superior de primària.
La participació en aquesta activitat no implica per a l’escola el dret a rebre cap compensació
de cap tipus.
3. PREMIS
La inscripció en el concurs per part de les escoles comporta la participació en un sorteig d’un
projector entre totes les escoles inscrites.
4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Totes les escoles participants poden accedir a la informació de l’activitat, els materials
necessaris per fer-la i les condicions del sorteig a través del web
www.peraqueserveixenelsdiners.com/escoles i han de seguir les instruccions que s’hi faciliten.
Per a la participació en el sorteig cal que l’escola empleni correctament totes les dades
sol·licitades en el formulari d’inscripció del web.
El banc no es responsabilitza de la incapacitat d’acabar el procés de participació a causa de
qualsevol problema relacionat amb el software, el hardware, la telefonia, el mòdem o les
disfuncions d’Internet, problemes o altres errors, inclosa la indisponibilitat de l’adreça web del
concurs a causa de disfuncions, problemes o errors de qualsevol tipus.
5. EL SORTEIG
El guanyador del projector serà el que resulti del sorteig que es farà davant de notari entre
totes les escoles registrades. També es nomenaran mitjançant un sorteig dos suplents, en
ordre successiu i excloent, per al cas que l’escola guanyadora no accepti el premi.
El sorteig del projector entre les escoles participants es farà el 15 de febrer de 2019 davant
de notari.
Durant el mes següent a la finalització del període del concurs, el banc comunicarà a l’escola
guanyadora el premi obtingut, així com la manera de retirar-lo, amb els documents que el banc
consideri pertinents.

6. CONSIDERACIONS SOBRE EL PREMI DEL SORTEIG
És imprescindible l’acceptació escrita del premi. L’escola guanyadora té dret a renunciar al
premi guanyat, però no pot, en cap cas, bescanviar-lo per un altre de diferent ni pel seu import
en metàl·lic.
En cas que, per qualsevol circumstància, abans de l’últim dia del mes següent al dia del
sorteig, el banc no pugui contactar amb l’escola guanyadora o aquesta no acrediti el
compliment de les condicions de la seva participació, no accepti el premi o hi renunciï, el banc
procedirà a assignar-lo al suplent en reserva que correspongui. En cas que la resta de suplents
en reserva, al seu torn, no acceptin el premi o hi renunciïn, aquest es declararà desert.
De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els
rendiments derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques en què se
cedeixin els drets d’explotació tenen la consideració de rendiments del treball i estan
subjectes a tributació en l’IRPF. Així mateix, els premis concedits per la participació en jocs,
concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l’oferta, la promoció o la
venda de determinats béns, productes o serveis, estan subjectes a una retenció o un ingrés a
compte, sempre que la base de retenció del premi sigui superior a 300 euros. El banc
ingressarà en la hisenda pública les quantitats retingudes en nom del guanyador. Així mateix,
també s’obliga al compliment de les obligacions d’informació a l’Agència Tributària i als
guanyadors derivades de la concessió del premi. Aquesta retenció o ingrés a compte va a
càrrec del banc i, per tant, constitueix més valor del premi. De la mateixa manera, els premis
obtinguts en aquest concurs queden subjectes a les obligacions fiscals pertinents que

corresponguin per part dels guanyadors, els quals eximeixen el banc de qualsevol
responsabilitat.
El banc es reserva el dret de substituir el premi per un altre d’un valor equivalent.
7. RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES
La participació en aquesta activitat comporta, per part del banc respecte a cada representant
de
l’escola
que
es
registri
en
el
formulari
del
web
www.peraqueserveixenelsdiners.com/escoles, el tractament de dades de caràcter personal. A
aquest efecte, s’informa:
Responsable: Banco de Sabadell, S.A., amb domicili social a l’av. Óscar Esplá, núm. 37, 03007
Alacant.
Dades
de
contacte
del
Delegat
de
Protecció
de
Dades:
DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.
Finalitats i legitimació: les dades personals facilitades pels representants de les escoles seran
tractades per Banco de Sabadell, S.A. per al desenvolupament i el control del sorteig i les
accions que se’n derivin, basada la seva legitimació en la mateixa participació en el concurs.
Per a la resta de finalitats, vegeu l’apartat “Informació addicional”.
Destinataris: no es cediran dades a tercers llevat d’obligació legal o en cas que hagi atorgat el
seu consentiment.
Procedència de les dades: el mateix participant.
Drets: es pot adreçar per escrit a la unitat Drets Protecció de Dades del banc a través del seu
domicili social o oficines o a través de l’adreça de correu electrònic següent:
Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat.
Informació addicional: en pot obtenir informació addicional en l’Annex informació detallada
sobre protecció de dades de caràcter personal, publicat a www.bancsabadell.com, apartat
“Informació a clients”.
L’escola garanteix la veracitat de les dades que facilita i es compromet a comunicar-ne
puntualment qualsevol variació. El banc pot notificar qualsevol comunicació relativa al concurs
a través del correu electrònic facilitat pel mateix participant.
8. ACCEPTACIÓ DE L’ACORD DE PARTICIPACIÓ
La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació prèvia d’aquest acord per part de
l’escola.

