
Empresa promotora del concurs:
Font Vergés SL (Viefe ®) amb domicili social a l'Avinguda Pau Casals, 17 08572 Sant Pere de Torelló – Barcelona. CIF B – 08101933.

Període de participació:
Del 20 de setembre al 15 de desembre de 2019. Ambdós inclosos.

Data de comunicació del veredicte:
19 de desembre de 2019. El nom del guanyador/a es comunicarà als canals 2.0 de Viefe® i prèviament aquest/a rebrà un correu electrònic de confirmació per 
part de Viefe®.

Jurat:
Estarà format pels responsables de producte i disseny de Viefe®.

Qui pot participar-hi?
Podran participar-hi professionals del disseny industrial, dissenyadors, arquitectes i estudiants de disseny industrial, arquitectura, disseny i arts plàstiques de tot 
el món, majors de 18 anys.

Com participar-hi?
Caldrà que el participant es registri a viefe.com/ca/concurs-disseny-2019 i que faci arribar a través d'aquest site un document pdf que contingui el render de la 
seva proposta de tirador per a mobles de cuina.

Requisits que ha de complir la proposta presentada: 
1. Ha de ser un disseny genuí i no presentat ni premiat anteriorment en altres concursos.
2. Ha de ser un pom o tirador pensat per ser aplicat en mobles de cuina o bany.
3. El document de participació serà un únic pdf on es pugui apreciar un render del disseny proposat acompanyat d'un plànol amb mides i relació de materials. Si 
es desitja, es podrà incloure una breu descripció del concepte que hi ha darrere del disseny. 
4. També caldrà entregar una imatge jpg del disseny (800 x 800 píxels en qualitat web). L’entrega d’aquesta imatge implicarà l’autorització per part de l’autor/a 
per tal que Viefe® l’inclogui a les seves xarxes socials citant en tot moment el seu nom.
5. S'acceptarà una única proposta per participant.

Elecció del guanyador:
Del 16 al 18 de desembre de 2019 els responsables de producte i disseny de Viefe® escolliran el disseny guanyador i contactaran amb el seu autor/a. El jurat 
valorarà la creativitat de les propostes rebudes i la seva viabilitat de desenvolupament.

Premi:
L'autor/a del disseny guanyador rebrà 1.000 euros + royalties derivats de la possible comercialització del seu disseny (si s’escau); podrà entrar a formar part de 
l’equip de col·laboradors de Viefe® i el seu disseny podrà ser inclòs en els propers catàlegs de tiradors de Viefe®.

Dades personals:
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de FONT VERGÉS, SL.

L’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la realització del present concurs i que es recullen exclusivament aquelles dades 
necessàries pel correcte desenvolupament del mateix. En concret, serà imprescindible proporcionar les següents dades:

-Nom i cognoms
-Correu electrònic
-Població
-País
-Telèfon
-DNI
-Data de naixement
-Número de compte on es desitja rebre l’ingrés en el supòsit de ser la persona guanyadora.

Li recordem que resulta imprescindible facilitar les dades personals sol·licitades, ja que en el supòsit de no proporcionar-les no podrà participar en el present 
concurs.

L’informem que les seves dades personals no seran lliurades a terceres empreses excepte en els supòsits d’obligació legal.
En compliment de la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de 
seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’informem que les seves dades seran cancel·lades una vegada realitzat el concurs, procedint a la seva destrucció, excepte les que siguin necessàries 
conservar per obligació legal.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves 
dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic info@viefe.com.


