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BASES DEL CONCURS INFANTIL DE NADAL DE BANCO MEDIOLANUM 

2021 

“VÍDEO-HISTÒRIES MEDIOLANUM”  

 

Primera. – Banco Mediolanum, S.A., amb domicili social a València, C/Roger 

de Llúria núm. 19, 2on i domicili als efectes d’aquest concurs a Barcelona, 

Avinguda Diagonal, 668-670, amb C.I.F. núm. A/58.640.582, organitza un 

concurs gratuït en el qual hi podran participar tots els nens i nenes nascuts 

entre els anys 2007 i 2015, ambdós inclosos, que presentin un vídeo que 

respongui a la pregunta “Per què el Pare Noel s’ha vestit de color blau?” per al 

Concurs infantil de Banco Mediolanum 2021 en els termes que més endavant 

es detallen.  

 

El període promocional començarà el 28 d’octubre de 2021 i finalitzarà el 14 

de novembre de 2021, ambdós inclosos.  

 

Segona. – L’objectiu d’aquest Concurs és implicar en la campanya de Nadal-

2021 de Banco Mediolanum totes les famílies que coneixen Banco 

Mediolanum.  

 

Tercera. –  Podran participar en el present Concurs els nens/nenes nascuts 

entre el 2007 i el 2015, ambdós anys inclosos, i residents en territori 

espanyol. El Concurs tindrà tres categories: 

 

• Categoria 1: Nens i nenes nascuts entre els anys 2007 i 2009. 

• Categoria 2: Nens i nenes nascuts entre els anys 2010 i 2012. 

• Categoria 3: Nens i nenes nascuts entre els anys 2013 i 2015. 

 

Cada nen/a podrà participar-hi amb més d’un dibuix. Cada vídeo que es 

presenti requerirà la prèvia autorització per al tractament de dades personals 

per part dels representants legals de tots els menors que apareguin en el 

vídeo (d’ara endavant, “el menor”).  

 

La presentació dels vídeos es realitzarà a través d’una landing/plataforma de 

Banco Mediolanum(www.navidadmediolanum.com), en la qual els 

representants legals hauran d’emplenar tots els camps del registre de 

participació amb dades completes, exactes i verídiques, així com acceptar 

l’autorització per al tractament de dades personals que s’hi inclou. Així mateix, 

atès que els participants són menors d’edat, a més a més de les dades 

personals del menor, se’ls sol·licitaran també les dades del representant legal.  

 

Per poder participar i optar al premi, cadascun dels vídeos haurà de ser propi i 

original. No és obligatori que hi aparegui el nen o nena que realitza el vídeo, ni 

que se’ls reconegui; poden fer actuar els seus ninos o nines, fer servir 

dibuixos, aparèixer-hi ells mateixos, etc.  

 

El vídeo s’haurà de realitzar en format horitzontal, tenir una durada màxima 

de 30 segons i sense música original subjecta a drets d’autor afegida, tot i que 

es podran admetre vídeos en els quals hi hagi música inventada o una nova 

versió o interpretació d’una obra musical interpretada pels participants en el 

Concurs que no estigui subjecta a drets d'autor. Els vídeos poden incloure 

efectes d’edició, però es valorarà la peça en el seu conjunt: des de 

l’originalitat del missatge, els valors que transmet (solidaritat, sostenibilitat, 

companyonia, etc.) i l’emotivitat, fins a la simpatia dels protagonistes. Es 

recomana que el títol del fitxer sigui el nom del menor participant.  
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Tots aquells vídeos que no compleixen qualsevol dels requisits establerts en 

les presents Bases o no assoleixin els requisits tècnics o de qualitat mínims 

quedaran automàticament desqualificats.  
 

Banco Mediolanum es reserva el dret a no admetre a Concurs qualsevol vídeo 

el contingut del qual no estigui relacionat amb la promoció o qualsevol vídeo 

l’autoria del qual se sospiti que no sigui del menor registrat com a participant.  

 

Així mateix, Banco Mediolanum es reserva el dret a desqualificar qualsevol 

participant si, en el moment de l’elecció dels vídeos finalistes o del vídeo 

guanyador i/o lliurament dels premis, els seus representants legals es troben 

en situació de precontenciós, morositat o qualsevol altra situació d’irregularitat 

amb Banco Mediolanum o amb qualsevol tercer sempre que aquesta situació 

sigui pública i notòria.  

 

 

 

Quarta.- D’entre tots els vídeos que participin en el Concurs s’escolliran 6 

vídeos finalistes, dos per cada categoria, i el vídeo guanyador de cadascuna de 

les tres categories, de conformitat amb el següent procediment: 

 

Banco Mediolanum crearà un comitè de professionals en Màrqueting i 

Comunicació que triaran els 2 vídeos finalistes de cadascuna de les categories, 

el que equivaldrà a un total de sis finalistes. Durant l’elecció es tindrà en 

compte l’originalitat, el missatge, els valors que comunica la història, 

l’emotivitat del vídeo i la simpatia dels protagonistes.  

 

Els sis vídeos finalistes es publicaran el 29 de novembre de 2021 al Bloc de 

Banco Mediolanum “blog.bancomediolanum.es”. El vídeo guanyador el triaran 

mitjançant votació els usuaris del bloc “blog.bancomediolanum.es”, que 

hauran de votar el seu vídeo preferit. A cadascun dels vídeos finalistes s’hi 

indicarà el nom de pila del nen/a participant i la seva edat. El període de 

votació serà del 29 de novembre de 2021 fins a les 23:59 hores del 5 de 

desembre de 2021. El vídeo guanyador serà el més votat.  

 

El nom del guanyador i el seu vídeo es publicarà durant la tercera setmana de 

desembre de 2021 al Bloc de Banco Mediolanum.  

 

Banco Mediolanum es reserva el dret a modificar la data de publicació dels 

finalistes i del vídeo guanyador de les tres categories quan coincideixin causes 

suficients que ho justifiquin.  

 

Els cinc vídeos finalistes que no hagin obtingut el premi guanyador es 

consideraran com a suplents, en l’ordre establert per la votació duta a terme, i 

substituiran el guanyador en cas de no acceptació del premi, no localització del 

guanyador o no compliment dels requisits exigits en les presents bases.  

 

 

 

Cinquena. – Els premis corresponents als vídeos finalistes de cada categoria 

són els que s’indiquen a continuació: 

 

- el finalista més votat de cada categoria obtindrà una Tablet Samsung, 

per valor aproximat de 450 euros, i 
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- el segon finalista de cada categoria obtindrà un xec regal per valor de 

150 euros per gastar a El Corte Inglés.  

 

Així mateix, es premiarà amb un viatge a Disneyland París (subjecte a 

disponibilitat) el guanyador del vídeo més votat de les tres categories.  

El viatge inclou: 

• Experiència de 3 dies (de divendres a diumenge) per al guanyador i la 

seva família (fins a un total de 2 adults i un germà menor d’edat) al 

parc d’atraccions Disneyland París.  

• Els desplaçaments del guanyador i els seus acompanyants:  

- Bitllets d’avió (trajectes d’anada i tornada).  

- Transports. Aeroport - Hotel- Parc d’atraccions - Aeroport  

• Allotjament en hotel*** o hotel **** (a elecció de Banco Mediolanum). 

Inclou allotjament en règim de mitja pensió. (3 dies/2 nits).  

 

Les dates per al gaudi del viatge a Disneyland París seran durant el període de 

Nadal de 2022, i les programarà Banco Mediolanum en funció de la 

disponibilitat del guanyador i de Banco Mediolanum.  

 

 

A més a més, els cent primers participants en el Concurs rebran un obsequi 

solidari a elecció de Banco Mediolanum.  

 

Així mateix, amb els sis vídeos finalistes, i a elecció de Banco Mediolanum, es 

realitzarà una composició que es convertirà en la felicitació oficial de Nadal de 

Banco Mediolanum per a l’any 2021. 

 

 

El guanyador i els finalistes no tindran dret al premi en els següents casos:  

- si, transcorreguts 5 dies naturals des de la data de la notificació de l’obtenció 

del premi, els representants legals del menor no ha contactat amb Banco 

Mediolanum per comunicar-ne l’acceptació.  

- en cas de no acceptació del premi.  

- en cas que els representants legals del menor, en el moment de la celebració 

del Concurs i/o lliurament del premi, es trobessin en situació de precontenciós, 

morositat o qualsevol altra situació d’irregularitat amb Banco Mediolanum o 

amb qualsevol tercer sempre que aquesta situació fos pública i notòria.  

 

 

 

Sisena. - Els premis objecte d’aquest Concurs i l’obsequi al que tindran dret 

els cent primers participants no es podran bescanviar per altres productes 

diferents als descrits o pel seu valor econòmic en efectiu. En cas de renúncia a 

l’obsequi o premi, no s’obtindrà cap compensació. Així mateix, els premis 

seran personals i intransferibles i no es podran cedir ni transmetre en favor de 

tercers. 

 

 

Setena. – Banco Mediolanum notificarà els representants legals del guanyador 

i els dels sis finalistes de l’obtenció del premi durant la tercera setmana de 

desembre de 2021.  

 

Els representants legals del guanyador i dels finalistes disposaran de 15 dies 

naturals des de la data de la notificació del premi per comunicar-ne la seva 

acceptació a Banco Mediolanum. En el cas del vídeo guanyador de les tres 

categories, transcorregut aquest termini sense haver-se comunicat 
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l’acceptació, el premi passarà al següent suplent, en l’ordre resultant de la 

votació i així successivament fins a declarar el premi desert. I en el cas dels 

sis vídeos finalistes, transcorregut aquest termini sense haver-se comunicat 

l’acceptació, el premi quedarà desert. 

 

Per a l’enviament dels premis als finalistes i de l’obsequi als cent primers 

participants, Banco Mediolanum s’encarregarà en tot cas del seu enviament 

dins del territori nacional, al domicili postal que figuri en el registre de 

participació de l’enviament dels vídeos, sense cap cost per als representants 

legals dels finalistes i dels agraciats amb l’obsequi. 

 

Vuitena. – Tinguda en compte la minoria d’edat dels participants en el 

present Concurs, els representants legals dels menors participants en el 

Concurs manifesten que els vídeos presentats són originals i que els conceptes 

i/o elaboracions creatives que els composen han estat realitzats pel nen/nena 

participant en el Concurs i no per terceres persones, que no infringeixen drets 

de tercers, i que mantindran indemne Banco Mediolanum i qualsevol tercer 

que actuï per encàrrec d’aquests, per qualssevol reclamacions de les quals 

sigui objecte per l’incompliment de les anteriors manifestacions i garanties.  

 

Els representants legals dels menors que realitzin qualsevol interpretació en el 

vídeo, ja siguin els menors participants registrats en el Concurs o altres 

menors no participants que hagin col·laborat i apareguin al vídeo presentat al 

Concurs, autoritzen la cessió a BANCO MEDIOLANUM amb caràcter gratuït, en 

exclusiva i sense limitacions de cap tipus, de tots els drets de propietat 

intel·lectual del vídeo presentat al Concurs (inclosos, però sense limitar-se a, 

els drets de fixació, explotació, reproducció, comunicació pública inclosa la de 

posada a disposició, transformació i distribució) amb àmbit territorial mundial i 

àmbit temporal il·limitat per a la seva difusió i divulgació a les plataformes 

BMedTV i BMedRed del BANC, els blocs del BANC “blog.bancomediolanum.es”, 

“mediolanumaproxima.org/blog” i “blog.cualesontusmetas.com”, els webs 

navidadmediolanum.com, familybanker.es, mediolanumaproxima.org i 

bancomediolanum.es i en els perfils de les xarxes socials: perfil de Twitter 

“Banco Mediolanum” de la companyia Twitter Inc, perfil de YouTube “Banco 

Mediolanum” i el canal de YouTube “Navidad Mediolanum” de Google LLC, 

perfil de Linkedin “Banco Mediolanum” de la companyia Linkedin Ireland 

Unlimited Company, perfil de Facebook “Cuáles son tus metas” de la 

companyia Facebook Ireland Ltd, i perfil d’Instagram “Banco Mediolanum” de 

la companyia Facebook Ireland Ltd. L’esmentada sessió inclou la transformació 

dels vídeos per a la creació de la felicitacióde Nadal oficial de Banco 

Mediolanum per a l’any 2021 o per a qualsevol altra acció de comunicació 

pública que es consideri oportuna. La divulgació, difusió i transformació dels 

vídeos presentats per participar en el CONCURS INFANTIL DE BANCO 

MEDIOLANUM 2021 “VÍDEO-HISTÒRIES MEDIOLANUM” es regirà pels termes i 

condicions que s’estableixen a la xarxa social corresponent quant a l’ús de 

vídeos, condicions de privadesa, protecció de dades i propietat intel·lectual.  

Així mateix, autoritzen BANCO MEDIOLANUM a publicar el nom de pila, l’edat, 

la imatge i la veu dels menors participants en qualsevol activitat relacionada 

amb l’esmentat Concurs o activitats de comunicació afins i en qualsevol tipus 

de suport, sense que aquestes activitats els confereixin cap dret de 

remuneració o benefici tret de l’obtenció dels premis per al guanyador i els 

finalistes segons allò que s’estableix a les presents bases del Concurs. 
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Novena. - La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les 

presents bases i del criteri de l’entitat mercantil Banco Mediolanum, quant a la 

resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.  

 

Desena. – Els premis romanen subjectes a l’Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques i al compliment de les obligacions que les normatives 

d’aquests imposts estableixin.  

 

Onzena. – El període de reclamació per als finalistes del Concurs finalitza un 

cop transcorregut un termini de 20 dies naturals a comptar des de la data de 

publicació dels finalistes.  

– El període de reclamació per al guanyador del concurs finalitza un cop 

transcorregut un termini de 20 dies naturals a comptar des de la data de 

publicació del guanyador. 

 

Dotzena. – L’entitat mercantil Banco Mediolanum no es responsabilitza de les 

possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra 

circumstància imputable a tercers que pugui afectar la participació i 

desenvolupament del present Concurs i, així mateix, no serà responsable dels 

danys o perjudicis que pogués patir el guanyador del viatge, els seus 

acompanyants o qualsevol tercer amb motiu i/o ocasió de la participació en el 

Concurs i/o pel gaudi del premi, i per tant declina tot tipus de responsabilitat 

contractual i/o extracontractual davant el guanyador i/o acompanyants. 

 

En cap cas l’entitat mercantil Banco Mediolanum serà responsable dels serveis 

que qualsevol altra entitat amb la qual col·labori presti als agraciats com a 

conseqüència dels obsequis lliurats.  

 

 

 

Tretzena.- INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE  

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta política (la “Política”) de protecció de dades personals detalla la 

manera com es tractaran les dades personals dels menors participants en el 

Concurs, d’aquells altres menors col·laboradors no participants que apareguin 

en el vídeo, dels Representants legals dels esmentats menors i de qualsevol 

altra persona que aparegui en el vídeo (d’ara endavant, el TITULAR DE LES 

DADES). 

 

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT  

Responsable del tractament: Banco Mediolanum, S.A.  

Adreça postal: Avinguda Diagonal, 668-670, 08034 Barcelona  

Telèfon: 932 535 400 

Contacte Delegat de Protecció de Dades: 

delegadoprotecciondatos@bancomediolanum.es  

 

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT  

▪ Tractament de les dades personals facilitades en el vídeo presentat per 

participar en el CONCURS INFANTIL DE BANCO MEDIOLANUM 2021 

“VÍDEO-HISTÒRIES MEDIOLANUM” i la seva difusió i divulgació en les 

plataformes BMedTV i BMedRed del BANCO, els blocs del BANC 

“blog.bancomediolanum.es”, “mediolanumaproxima.org/blog” i 

“blog.cualesontusmetas.com”, els webs navidadmediolanum.com, 
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familybanker.es, mediolanumaproxima.org i bancomediolanum.es i en 

els perfils de les xarxes socials: perfil de Twitter “Banco Mediolanum” 

de la companyia Twitter Inc, perfil de YouTube “Banco Mediolanum” i 

canal de YouTube “Navidad Mediolanum” de Google LLC, perfil de 

Linkedin “Banco Mediolanum” de la companyia Linkedin Ireland 

Unlimited Company, perfil de Facebook “Cuáles son tus metas” de la 

companyia Facebook Ireland Ltd, i perfil d’Instagram “Banco 

Mediolanum” de la companyia Facebook Ireland Ltd. 

▪ Gestió del CONCURS INFANTIL DE BANCO MEDIOLANUM 2021 “VÍDEO-

HISTÒRIES MEDIOLANUM”. 

▪ Transformació dels vídeos per a la creació de la felicitació de Nadal 

oficial de Banco Mediolanum per a l’any 2021. 

 

4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre el TITULAR DE 

LES DADES no revoqui el consentiment i durant el termini de dos (2) anys, o 

durant el termini de prescripció de les accions relatives a possibles 

responsabilitats legals o contractuals, quan aquest termini sigui superior al 

termini anterior. 

 

5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DEL TITULAR DE LES 

DADES 

La legitimació que permet que Banco Mediolanum realitzi el tractament de les 

dades és el consentiment exprés de REPRESENTANT DEL MENOR. 

6. DADES PERSONALS D’ALTRES PERSONES APORTADES PEL REPRESENTANT 

LEGAL DEL MENOR 

En els vídeos presentats al Concurs poden aparèixer dades dels menors 

participants en el Concurs, d’altres menors no participants i de terceres 

persones que hagin col·laborat amb el menor participant en la seva 

interpretació. Quant a les dades de terceres persones, abans de presentar el 

vídeo al Concurs, el REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR els haurà d’haver 

informat de les finalitats de tractament i els destinataris de les dades i 

assegurar-se que estan d’acord i consenten els esmentats tractaments. 

 

7. COMUNICACIONS DE DADES A TERCERS I LA SEVA LEGITIMACIÓ 

Les dades es podran comunicar legítimament a l’Administració Tributària, 

Jutjats i altres administracions públiques competents per al compliment 

d’obligacions legals. 

 

8. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES 

EL TITULAR DE LES DADES té dret a accedir a les seves dades personals i a la 

seva portabilitat, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, 

si escau, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no resultin 

necessàries per a les finalitats amb les quals van ser recollides. En 

determinades circumstàncies, es podran oposar al tractament de les seves 

dades, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, cas en el qual només es 

conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.  

EL TITULAR DE LES DADES podrà remetre les sol·licituds escrites que, si 

escau, procedeixin amb la finalitat d’exercitar els drets anteriors acreditant la 

seva identitat, a derechosprotecciondatos@bancomediolanum.es o a l’adreça 

postal de Banco Mediolanum indicada anteriorment.  

EL TITULAR DE LES DADES tindrà dret a acudir a l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades (Autoritat de control en matèria de protecció de dades) per 

reclamar l’exercici dels seus drets. A continuació es facilita un enllaç a la 
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pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es.  

 

 

 

Catorzena. – Banco Mediolanum es reserva el dret a modificar en qualsevol 

moment les condicions del Concurs, fins i tot a dur a terme la seva possible 

anul·lació abans del termini prefixat, sempre que sigui per causa justa, sense 

que això suposi un deure d’indemnització o compensació econòmica de cap 

mena als participants, comprometent-se a comunicar les noves bases, 

condicions del concurs o l’anul·lació definitiva, a través de la pàgina web de 

Banco Mediolanum.  

 

Banco Mediolanum es reserva la possibilitat de no exercitar o fer ús dels drets 

cedits, de forma que pot decidir a la seva total discreció la no difusió o 

publicació dels vídeos participants, inclòs dels finalistes i del guanyador del 

Concurs. Això anterior sense perjudici que el guanyador i/o els finalistes del 

Concurs rebin, en qualsevol cas, el premi corresponent.  

 

 

Les presents bases s’interpretaran i s’aplicaran d’acord amb la legislació 

espanyola. Així mateix, per a totes aquelles controvèrsies o dubtes que es 

puguin derivar de la interpretació de les presents bases, Banco Mediolanum, 

així com els participants, se sotmeten a la jurisdicció i fur que legalment els 

correspongui.  

 

La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació de les presents bases, 

l’autorització a la publicació del nom i edat de tots els participants i del criteri 

de l’entitat mercantil Banco Mediolanum S.A., quant a la resolució de 

qualsevol qüestió que se’n derivi. 

 

L’incompliment de qualsevol dels termes de les presents bases donarà lloc a 

l’exclusió del participant del present Concurs.  

Les bases estaran disponibles durant el període promocional a la pàgina web 

de Banco Mediolanum: https://www.bancomediolanum.es.  
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