BASES 1º CONCURSO “GRUMETES POLO FUTURO DO MAR”

1.- Entidade organizadora e obxecto
Organizador: Nueva Pescanova, S.L. (en adiante, “Pescanova”), con CIF B-94.123.908, con
domicilio en Rúa José Fernández López, s/n Chapela-Redondela 36320 Pontevedra, realizará un
concurso baixo o nome “Grumetes polo futuro do mar”, (en adiante, “o Concurso”), o cal estará
rexido conforme ás presentes bases (en adiante, “as Bases”), que poderán ser consultadas
durante todo o Concurso na páxina web de Pescanova www.nuevapescanova.com.
Obxecto: o presente concurso impulsado dende Pescanova ten como obxectivo incentivar a
creatividade dos nenos, sensibilizalos coa sustentabilidade e fomentar e integrar no seu día a
día o uso do galego.

2.- Ámbito de aplicación
A participación será gratuíta e voluntaria. Poderán participar no Concurso todos os nenos/as
que residan en Galicia, con idades comprendidas entre 8 e 12 anos.

3.- Datas de inicio e fin de participación no Concurso.
O prazo para o envío das candidaturas será do 11 de marzo ó 25 de abril de 2021 (ambos
inclusive).
Pescanova resérvase o dereito de modificar o prazo de participación se o considera conveniente
para o éxito e beneficio da mesma. Ou ben cancelar o Concurso polas diversas causas que
Pescanova estime oportunas. De ter lugar algún destes supostos, Pescanova comunicarao
oportunamente a través da súa páxina web.

4.- Mecánica do Concurso
O/a menor participante deberá escribir un conto no que a temática debe estar relacionada co
Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) número 14 da Axenda 2030 sobre
Desenvolvemento Sostible da ONU (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/):
“Conservar e utilizar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños” e reflectir
a importancia de coidar o mar. As obras deberán estar escritas en galego e ter unha extensión
dunha páxina (ao redor de 700 palabras).

Non será válida ningunha participación que non fose realizada conforme ás presentes Bases.
Cada menor só poderá participar cun só conto.
Cada conto será obxecto xunto co título de aprobación previa, comprobando que é válido por
resultar idóneo para a súa publicación, sen resultar inadecuado, daniño, discriminatorio,
ofensivo ou que poida vulnerar dereitos de terceiros, e cumprindo coas presentes Bases. Serán
descartados aqueles contos que sexan ofensivos ou non se adapten á temática indicada.
Tampouco estará permitido utilizar o presente Concurso para difundir ideas políticas ou
relixiosas; promover inxurias e/ou calumnias fronte a terceiros; ou usar linguaxe violenta,
obscena ou ofensiva; ou publicar contido diferente ao obxecto da mecánica do Concurso.
Para poder optar ó premio final, cada conto enviado deberá ser propio e orixinal.
5.- Presentación do conto ó Concurso
5.1. O conto deberá remitirse, dentro do prazo indicado nas presentes Bases, vía correo
electrónico a comunicacion@nuevapescanova.com, nun documento adxunto en formato que
non se poda editar onde só conste o título da obra e o texto .
5.2. No mesmo correo, pero nun documento separado, deberase cumprimentar o formulario de
identidade e autorización adxunto a estas Bases aos efectos de indicar o nome do participante,
apelidos, idade e nome do centro no que cursa os seus estudos, así como os seguintes datos dos
representantes legais: Nome e apelidos, teléfono de contacto e correo electrónico de contacto.
No caso de que o que envíe o conto non sexa o representante legal do/a menor autor/a do
mesmo, no correo electrónico enviado deberá incluír, así mesmo, o seu nome e apelidos e o seu
teléfono de contacto e correo electrónico.
5.3. A información proporcionada será reservada pura e exclusivamente para uso interno da
empresa, garantindo a plena confidencialidade dos datos persoais recibidos en cumprimento
coa normativa protectora dos datos.
5.4. Participar neste Concurso mediante o envío do conto, implica a aceptación íntegra destas
Bases, o cal implica: (i) o consentimento para a incorporación dos datos do/da participante
menor de idade, e do representante legal deste/a nun ficheiro titularidade de Nueva Pescanova
S.L; (ii) os consentimento de tratamento dos datos persoais facilitados coa finalidade de
xestionar a participación no Concurso (ii) o consentimento para a publicación do nome do/da
participante que resulte gañador/a e do seu conto, en calquera actividade pública de difusión
e/ou promoción do Concurso que leve a cabo Pescanova; e (iii) o consentimento para a cesión
dos dereitos sobre a obra. Para iso é imprescindible que os representantes legais asinen a
autorización que se anexa a estas bases e que a envíen xunto ao conto participante e polo
mesmo medio.

6.- Elección de gañadores
Os contos serán sometidos a valoración por un xurado o cal estará composto por membros das
direccións corporativas de Comunicación e Relacións Institucionais e de RSC do Grupo Nueva
Pescanova, a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e do Foro Enrique
Peinador.
O xurado avaliará os textos con puntos do 1 ó 5 en función dos seguintes aspectos:
● Creatividade – orixinalidade.
● Uso da linguaxe / expresión.
● Enfoque sobre a sostibilidade
No caso de que non houbese participantes, ou os contos gañadores non cumprisen os requisitos
establecidos nestas Bases, Pescanova resérvase o dereito para declarar deserto o Concurso.
7.- Premio
O/a autor/a do conto que obteña unha maior puntuación recibirá unha tablet por valor
aproximado de 250 euros.
Os/as autores/as dos contos que obteñan o segundo e terceiro lugar recibirán un lote de
produtos Pescanova por valor de 100 euros cada lote.
O premio non pode ser trocado polo seu importe en metálico, nin ser obxecto de cambio,
alteración, compensación ou cesión a petición do gañador.
O importe do premio e os gastos de envío iniciais corren a cargo de Pescanova.
Este premio será persoal e intransferible, polo que unicamente entregarase á persoa cuxos datos
persoais coincidan co rexistro.
8.- Comunicación da condición de gañador do Concurso e entrega do premio
Pescanova poñerase en contacto cos representantes dos autores dos contos gañadores para
confirmar a aceptación do premio e concretar todos os detalles relativos á entrega do mesmo.
Así mesmo, Pescanova poderá supervisar que a participación se levou a cabo de conformidade
coa boa fe e transparencia por parte dos participantes e, en concreto e sen carácter limitativo,
de que non se empregan robots ou outros elementos automatizados para afectar a
participación.

No caso de que no prazo de 1 semana posterior ó envío da mensaxe por parte de Pescanova
solicitando a información necesaria, esta non fose facilitada ou se determinase que o gañador
non cumpre con algún dos requisitos de participación, rexeitase o premio ou incumprise algunha
das condicións destas Bases, o mencionado participante perderá todo dereito sobre o premio
que lle puidese corresponder.
Pescanova resérvase o dereito de eliminar a calquera usuario e, por tanto, cancelar a súa
participación na mecánica no caso de que Pescanova entenda, ó seu único criterio e sen
necesidade de levar a cabo actividade probatoria algunha, que a participación de calquera
usuario utiliza medios fraudulentos ou non conformes á boa fe que debe rexer a presente
mecánica.
9.- Dereitos de imaxe e propiedade intelectual
9.1 Tendo en conta a minoría de idade dos/as participantes no presente Concurso, os
representantes legais e/ou titulares da patria potestade dos participantes, manifestan que: (I)
os contos presentados son orixinais e que os conceptos e/ou elaboracións creativas que os
compoñen foron realizados polo/a menor participante no Concurso e non por terceiras persoas
non participantes no Concurso; (II) non infrinxen dereitos de propiedade intelectual e imaxe de
terceiros; e (III) manterán indemne ao Grupo Nova Pescanova e calquera terceiro que actúe por
encargo destes por calquera reclamacións das que sexa obxecto polo incumprimento das
anteriores manifestacións e garantías.
9.2 Os titores ou representantes legais dos participantes ceden ao Grupo Nova Pescanova con
carácter de exclusiva e sen limitacións de ningún tipo, todos os dereitos de propiedade
intelectual para o uso, reprodución e explotación dos contos participantes e autorizan a Grupo
Nueva Pescanova a difundir os contos e utilizar o nome e apelidos dos creadores dos mesmos,
en calquera actividade publicitaria e/ou de promoción, en calquera soporte, sen que ditas
actividades confíranlles dereito de remuneración ou beneficio algún.
9.3 Como consecuencia da cesión dos dereitos, corresponde a Grupo Nueva Pescanova o
exercicio exclusivo dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e
transformación a través de calquera medio, dos contos participantes no Concurso. A cesión de
dereitos indicada realízase sen límite xeográfico ni temporal.
9.4. Os titores ou representantes legais de todos os/as participantes, ceden así mesmo a Grupo
Nueva Pescanova da mesma forma e coa mesma extensión, o dereito de transformación
mediante calquera modificación na súa forma, incluíndo a autorización para a creación de obras
compostas.
9.5 Grupo Nueva Pescanova resérvase o dereito de non admitir a participación de calquera conto
cuxo contido non estea relacionado coa temática indicada ou calquera conto cuxa autoría se
sospeite que non sexa do neno rexistrado.

10.- Accións de marketing para dar publicidade ó Concurso
O Concurso darase a coñecer a través da distribución de material de promoción entre os
alumnos de colexios e escolas públicos e privados sitos na Comunidades Autónoma de Galicia
comprendidos nas idades con dereito a participar no Concurso, así como nas páxinas webs de
Nueva Pescanova, redes sociais do Grupo Nueva Pescanova e medios de comunicación.
11.- Aceptación das Bases
A participación no presente Concurso supón a aceptación íntegra das presentes Bases e a
aceptación igualmente do criterio de Pescanova en canto á resolución de calquera incidencia
derivada da mesma.
12.- Responsabilidades
Pescanova, en canto entidade organizadora, queda eximida de calquera tipo de
responsabilidade:
● A partir do momento no que os gañadores acepten os premios, Pescanova non será
responsable do uso indebido que se faga destes premios.
● Do mesmo xeito, non se responsabiliza das posibles perdas, danos, roubos ou calquera outra
circunstancia imputable a correos que poidan afectar ó envío do premio.
● Tampouco se responsabiliza de danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta
temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os
que se participa, nin da defraudación da utilidade que os usuarios puidesen atribuír ós mesmos,
e en particular, aínda que non de modo exclusivo, ós fallos no acceso ás distintas páxinas e
envíos de respostas de participación a través de Internet, ou comunicacións telefónicas
habilitadas ó efecto.
● Pescanova tampouco se responsabilizará fronte a reclamacións de terceiros pola posible
vulneración de dereitos de Propiedade intelectual que os participantes fagan a través da súa
participación.
Pescanova, en canto entidade organizadora, resérvase o dereito a:
● Efectuar cambios que redunden no bo fin do Concurso cando concorra causa xusta ou motivos
de forza maior que impidan levala a termo na forma en que recollen as presentes Bases.

● Aprazar ou ampliar o período do Concurso, así como a facultade de interpretar as presentes
bases legais.
● Acurtar, prorrogar, modificar ou cancelar este Concurso, se concorresen circunstancias
excepcionais que impedisen a súa realización, comunicando estas circunstancias de maneira que
se evite calquera prexuízo para os participantes.
● Eliminar do Concurso por causa xustificada a calquera usuario que defraude, altere ou inutilice
o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario da mesma.
Pescanova non será responsable de:
● Os atrasos, perdas ou deterioracións por causas que non lle sexan imputables.
● Dos casos de forza maior que puidesen impedir ó gañador a utilización total ou parcial do seu
premio. Do mesmo xeito, quedará exenta de toda responsabilidade se concorrese algún dos
casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen
ocasionarse durante o uso do premio.
13.- Fraude
No caso de que Pescanova ou calquera entidade que esté ligada profesionalmente ó presente
Concurso detecten calquera anomalía ou sospeiten que un participante está impedindo o
normal desenvolvemento na súa participación na mesma, alterando ilegalmente a súa
participación mediante calquera procedemento, técnico ou informático para así falsear a súa
participación, poderá de forma unilateral eliminar a participación desa persoa. Pescanova
resérvase o dereito de eliminar a calquera participante que evidencie ou do que se sospeite
unha actuación irregular no sentido descrito, sen notificación algunha ó mesmo.
14.- Tributación
O Premio do presente Concurso está suxeito á normativa vixente en materia do Imposto sobre
a Renda das Persoas Físicas (I. R. P. F.), e de conformidade coa mesma, infórmase ós
participantes que os premios concedidos pola participación en xogos, concursos, rifas, ou
combinacións aleatorias vinculadas á venda ou promoción de bens ou servizos están suxeitos a
retención ou ingreso a conta sempre que o valor do premio sexa superior a 300 euros en
metálico ou 250 euros en especie.
15.- Propiedade intelectual e industrial
Os contidos, marca e materiais relacionados co presente Concurso atópanse protexidos por
dereitos de autor, marcas rexistradas, patentes, segredos comerciais ou outros dereitos de

propiedade e as leis aplicables. Ningún material destas páxinas pode ser copiado, reproducido,
modificado, publicado, transmitido ou distribuído de ningún xeito ou por ningún medio, sen o
permiso, previo e por escrito, de Pescanova ou de acordo co indicado nas presentes Bases.

16.- Política de Protección de Datos Persoais e Privacidade
16.1 Responsable del Tratamento
O Responsable do Tratamento es Nueva Pescanova, S.L. (Pescanova), con CIF B94123908 y
domicilio en Rúa José Fernández López, s/n, 36320, Chapela-Redondela, Pontevedra, España.
16.2 Cumprimento da normativa vixente e declaración de seguridade
Pescanova cumpre de forma íntegra coa lexislación vixente na materia, concretamente có
Regulamento ( EU) 679/2016 e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal
e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Pescanova garante que tratará confidencialmente os datos de carácter persoal que lle sexan
facilitados polos usuarios co obxecto da súa participación no presente Concurso e, para ese
efecto, adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido,
segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento co obxectivo
de evitar, na medida do posible e segundo o estado da técnica, a alteración, a perda ou o acceso
non autorizado.
Pescanova adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido,
segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento co obxectivo
de evitar, na medida do posible e segundo o estado da técnica, a alteración, a perda, o
tratamento ou o acceso non autorizado.
16.3 : Datos tratados, finalidades e prazo de conservación
Datos tratados: nome, apelidos, número de teléfono e dirección de correo electrónico.
Toda a información facilitada deberá ser veraz. Para estes efectos, os
pais/titores/representantes garanten a autenticidade de todos aqueles datos que comuniquen.
En todo caso, serán os pais/titores/representantes os únicos responsables das manifestacións,
falsas ou inexactas que realicen e dos prexuízos que causen a Pescanova ou a terceiros pola
información que faciliten.

A finalidade do tratamento será a xestión e tramitación do Concurso, constituíndo a base
xurídica o consentimento outorgado por parte dos pais/representantes legais do/da menor para
a participación no Concurso.
Los datos proporcionados serán conservados mentres non solicite a súa supresión o cancelación
y sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados polo tempo que resulte necesario a
efectos de garantir o cumprimento das obrigacións legais que lle corresponden a Pescanova.
16.4 Lexitimación do tratamento
A base de lexitimación do tratamento dos datos persoais do Participante será:
- Execución da relación contractual ó participar en el Concurso
-

Consentimento expreso do representante legal/titor do/a menor ó remitir firmado el
Documento Autorización y Consentimento que se adxunta como Anexo I a Pescanova.

16.5. Comunicación e acceso a datos
Como regra xeral, os datos non serán obxecto de cesión nin se realizarán transferencias
internacionais.
En determinados supostos e sempre que exista un título legal que o habilite, os datos facilitados
poderán ser comunicados a outras empresas do Grupo Nova Pescanova de nacionalidade
española ou sitas no Espazo Económico Europeo (EEE).
16.6. Transferencia internacional de datos
Pescanova manifesta que en ningún caso os datos persoais do Usuario non son transferidos fora
do Espazo Económico Europeo (EEE).
16.7. Exercicio de dereitos
Os interesados teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a
rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a limitación ao tratamento ou a súa
cancelación ou oposición, cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para
os fins que foron recollidos. Para iso, poderase dirixir unha comunicación por escrito ao Comité
de Privacidade de Pescanova por algunha das dúas seguinte vías: (i) Mediante correo electrónico
á dirección comite.datos.privacidad@nuevapescanova.com ; ou (ii) Por carta a Nueva Pescanova
á dirección Rúa José Fernández López, s/n 36230 Chapela – Redondela – Pontevedra – España,
incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou
documentación acreditativa equivalente.
17.- Nulidade

Se calquera previsión das presentes Bases fose declarada, total ou parcialmente, nula ou
ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou parte da mesma
que resulte nula ou ineficaz, subsistindo en todo o demais o resto de Bases e téndose tal
disposición ou a parte da mesma que resulte afectada por non posta, salvo que, por resultar
esencial ás presentes Bases, houbese de afectalas de forma integral.
18.- Xurisdición e lei aplicable.
As presentes Bases interpretaranse e rexeranse de conformidades coa lexislación española. Para
calquera cuestión litixiosa derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das Bases, o
participante e Pescanova renuncian expresamente a calquera outro foro que puidese
corresponderlles, someténdose á xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais
de Vigo.

