BASES DEL CONCURS DE VALORACIONS DE GRUP RAMAR A FACEBOOK
1. Objectiu
Grup RAMAR convoca el concurs de valoracions de les diferents pàgines del Grup RAMAR
a la xarxa social Facebook per tal de conèixer la vostra opinió i valoració de l’Escola.
2. Condicions de participació
• Els participants han de ser majors de 18 anys.
• Per participar al concurs cal tenir un compte personal de la xarxa social Facebook
(http://www.facebook.com).
• No poden participar-hi comptes d’institucions, entitats, organismes o col·lectius.
3. Procediment
• Grup RAMAR penjarà una publicació a les seves pàgines de Facebook anunciant el
concurs de valoracions.
• Un cop hagi estat anunciat el concurs, els participants hauran de seguir els següents
passos per poder optar al premi:
- Fer clic a la pestanya “M’agrada” de l’escola on estudia el vostre fill o filla.
- Escollir el número d’estrelles per posar nota del 0 al 5.
- Escriure una opinió o valoració sobre l’Escola.
• Només es pot participar amb un compte personal de Facebook.
• Els participants poden escriure tants comentaris o opinions com vulguin, però aquests
només seran comptabilitzats com una única participació en el sorteig.
• Grup RAMAR es reserva el dret d’excloure del concurs els comentaris fora de to o que
surtin del marc d’una crítica constructiva.
4. Calendari
• El període de participació és des del 14 de novembre de 2016 fins al 12 de desembre de
2016.
• La publicació de l’usuari guanyador s’anunciarà durant el mes de gener a totes les pàgines
de Facebook de Grup RAMAR.

5. Premis
• El guanyador serà escollit a l’atzar davant notari. El premi consistirà en un lot de llibres de
text complet per al proper curs 2017/2018.
6. Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitat
La participació en el concurs comporta l’acceptació de les bases.
7. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals dels participants estan subjectes a les condicions de protecció de
dades que regeixen les plataformes Facebook. Grup RAMAR no intervé en cap cas en la
relació que s’estableixi entre les persones concursants i les plataformes esmentades.
D’altra banda, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, Grup RAMAR recollirà només les dades personals del
concursant premiat amb la finalitat de gestionar el premi de cara al curs vinent.

