I CONCURS PHOTOGRAFICAB
La mirada de l’advocacia 50/50
BASES DEL CONCURS EN INSTAGRAM
Participants
Podran presentar-se al concurs totes les persones col·legiades i associades a l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Temàtica
Les fotografies presentades han d’estar relacionades amb la igualtat i la paritat.
Admissió i format de les fotografies
Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, i en el cas de la guanyadora i les
finalistes, les fotografies hauran de presentar-se posteriorment en format digital JPEG i
amb una resolució mínima real de 300ppp.
Es permet el lleuger retoc digital sempre que, a criteri del jurat, no suposi una
manipulació excessiva de la imatge original.
No s’acceptaran fotografies amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre que sigui contrari a
la legalitat vigent.
Les persones participants podran presentar més d’una fotografia. A cada fotografia
presentada caldrà adjuntar-li un títol.
No s’admetran imatges presentades o premiades en altres concursos.
Les persones participants només podran utilitzar un perfil d’Instagram i hauran de
complir amb les condicions d’ús de la plataforma Instagram.
Termini i presentació
La data límit de presentació de fotografies a concurs serà el 13 de gener de 2020, a les
24 h.
Les fotografies que optin al Premi s’hauran de presentar mitjançant Instagram i caldrà
que es facin:
-

Disposant d’un compte d’Instagram obert i amb accés públic a les seves imatges.
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-

Utilitzant el hashtag #photografICAB i seguir el compte oficial de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona @advocaciabarcelona
(https://www.instagram.com/advocaciabarcelona/)

Jurat
El Jurat del concurs estarà integrat per:
-

La Sra. Mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB
El Sr. Joaquim de Miquel, vicedegà de l’ICAB
El Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’ICAB
La Sra. Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l’CAB
La Sra. Susana Ferrer, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB
El Sr. Albert Muñoz, fotògraf i membre del departament de màrqueting de
l’ICAB

Els criteris d’avaluació del jurat seran la creativitat i la qualitat fotogràfica, així com la
contribució de la imatge presentada al tema del concurs.
El Jurat es reserva el dret de declarar desert algun o la totalitat dels premis, si les
fotografies presentades no reuneixen, al seu criteri, els mèrits suficients.
La decisió del Jurat no serà recurrible.
Exposició
L’organització escollirà de manera periòdica fotografies destacades que apareixeran
publicades en el compte oficial de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a
Instagram @advocaciabarcelona (https://www.instagram.com/advocaciabarcelona/)
Les imatges que obtinguin aquesta distinció no necessàriament han d’haver estat
presentades aquell mateix dia ni passen a ser finalistes de manera automàtica.
Naturalesa dels Premis
De les fotografies presentades, es triaran tres finalistes que seran projectades en la
primera sessió d’homenatge als col·legiats i col·legiades de l’ICAB que fan 25 anys de
col·legiació, organitzada en el marc de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2020,
en què s’anunciaran i es lliuraran els premis.
S’estableixen els premis següents:
1r. Premi, que consistirà en 500 euros, impressió en alta qualitat emmarcada de la
fotografia premiada i una invitació per a dues persones al Sopar de Gala de la Festivitat
de Sant Raimon de Penyafort 2020.
2n. Premi, que consistirà en la impressió en alta qualitat emmarcada de la fotografia
premiada i una invitació per a dues persones al Sopar de Gala de la Festivitat de Sant
Raimon de Penyafort 2020.
3r Premi, que consistirà en la impressió en alta qualitat emmarcada de la fotografia
premiada i una invitació per a dues persones al Sopar de Gala de la Festivitat de Sant
Raimon de Penyafort 2020.
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Propietat intel·lectual i cessió de drets d’imatge
La persona participant ha de disposar de la totalitat dels drets d’explotació en exclusiva
de la fotografia presentada i no haver cedit cap dret a tercers.
En cas que la fotografia contingui la imatge recognoscible d’una persona, aquesta haurà
d’haver atorgat al participant el seu consentiment exprés i inequívoc per la finalitat de
participació en el Concurs en el marc de les presents Bases.
La presentació de les fotografies al Concurs suposarà l’acceptació, autorització i cessió
de drets d’aquestes a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a
l’emmagatzematge als servidors, la reproducció, comunicació, distribució i divulgació
publica d’aquestes a la pàgina web col·legial i a altres mitjans de comunicació
corporatius, ús en xarxes socials (especialment a Instagram) i internet, sempre amb
finalitats relacionades amb el concurs i citant al seu autor/a.
La cessió gratuïta d’aquests drets serà d’àmbit territorial universal i estarà vigent fins
que l’autor/a comuniqui la revocació dels drets que se cedeixen que en cap cas podrà
ser abans de passats dos anys des de la finalització del concurs.
Observacions
Les fotografies que no compleixin amb els requisits establerts en aquestes Bases
quedaran automàticament desqualificades.
L’ICAB no es farà responsable en cas de danys o perjudicis derivats de la falta de
disponibilitat o continuïtat del funcionament de la plataforma Instagram utilitzada per a
la participació en el concurs.
Aquest concurs no té vinculació amb cap xarxa social i, en cap cas, Instagram patrocina,
avala, recolza aquesta iniciativa ni està associada amb ella de cap manera.
L’import del Primer Premi estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació
vigent.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les Bases reguladores
d’aquest.
Tot el que no estigui previst en aquestes Bases serà resolt per la Junta de Govern de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Contacte
Per a qualsevol consulta cal adreçar-se a:
Departament de Marketing
ICAB
Mallorca, 283
08037 Barcelona , Barcelona - España
T. 93 601 12 12 - EXT. 5310
F. 93 487 19 38
E-mail:. marqueting@icab.cat

Barcelona, novembre de 2019
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INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE
PRIVADESA

Responsable

Finalitat
Legitimació
Destinataris
Drets

Informació
addicional

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Contacte: dpd@icab.cat
Gestió del Concurs de fotografia.
Les Bases del Concurs de fotografia; la Llei 7/2016, de 31 de maig,
d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; els
Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Només els necessaris per a l’execució del Concurs de fotografia i
en compliment d’obligacions legals.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com
s’explica en la informació addicional de la política de protecció de
dades
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot
consultar la informació addicional següent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Adreça Postal: Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 4961880
Contacte dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per
la gestió i execució del concurs de fotografia convocat.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de
l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment
per a les altres finalitats, excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment
a les obligacions legals, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats
legals en base al tractament realitzat.
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Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del concurs convocat.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació, imatges, codis o claus d'identificació i adreça electrònica.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
•

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

•

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com
a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva
supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
finalitats que van ser recollides.

•

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les
conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

•

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació
particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves
dades. L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades,
excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles
reclamacions.

•

Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en
suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que
permet el RGPD.

•

Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades
en compliment d'obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa
que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu
tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o
revocar el seu consentiment a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat , sens
perjudici del seu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal
com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a,
08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en
qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament
basat en el consentiment abans d’aquesta.
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