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BASES LEGAIS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CREATIVA #EUSONPILABOT

1. ORGANIZADORES

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda, en colaboración cos Sistemas Colectivos de Responsabilidade 
Ampliada do Productor (SCRAP) de pilas e acumuladores autorizados na Comunidade Autóno-
ma de Galicia, ECOPILAS, ERP e ECOLEC (en diante denominados conxuntamente coma os 
ORGANIZADORES), convocan o Concurso de Fotografía Creativa #eusonpilabot (en adiante 
CONCURSO #EUSONPILABOT).

Os ORGANIZADORES teñen como domicilio exclusivamente a efectos de notificacións o 
seguinte enderezo: Rúa Raimundo Fernández Villaverde, 61, planta 8ª - 28003 Madrid.

O CONCURSO #EUSONPILABOT é gratuíto e participar non implica custo ningún.

2. OBXECTO DO CONCURSO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

2.1. Obxecto do concurso

O CONCURSO #EUSONPILABOT é unha actuación complementaria no marco do Concurso 
Pilabot, que é un concurso en centros educativos de educación primaria e secundaria de Gali-
cia para fomentar a recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles entre o alumnado e 
as súas familias. 

Polo tanto, o obxectivo do CONCURSO #EUSONPILABOT é involucrar a título individual 
aos rapaces e rapazas para que tomen conciencia da importancia da reciclaxe de pilas e 
acumuladores.

2.2. Quen pode participar?

Poderá participar todo o alumnado dos centros educativos de primaria e secundaria partici-
pantes no Concurso Pilabot durante o curso 2018/2019. 

Para participar deberán cumprimentar o formulario específico dentro da web www.pilabot.-
gal e aterse ás bases legais específicas de #eusonpilabot.

2.3. Marco temporal e territorial

O concurso desenvolverase entre o día 8 de xaneiro e o 11 de febreiro de 2019, periodo no 
que se identifican 4 etapas:

Etapa 1: do 8 ao 25 de xaneiro, na que estará aberto o prazo de inscrición

Etapa 2: do 26 ata o 31 de xaneiro, na que se realizará a selección das obras finalistas.

Etapa 3: do 1 ata o 10 de febreiro, na que se publicarán todas as obras finalistas na páxina 
de Facebook de Pilabot e se someterán a votación pública mediante a interacción “gústame”.

Etapa 4: 11 de febreiro, día no que se resolverá o concurso e se comunicará o nome dos 
gañadores.

Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de cancelar anticipadamente o concurso ou 
modificalo ou prorrogalo por causas xustificadas.

O ámbito territorial é a Comunidade Autónoma de Galicia, coa limitación de que os partici-
pantes estuden nun centro educativo que á súa vez participe no Concurso Pilabot no presente 
curso escolar.

2.4. Requisitos de participación

Os requisitos para a aceptación das fotografías no CONCURSO #EUSONPILABOT son:

1. Que o autor/a da obra presentada estude nun centro inscrito no Concurso Pilabot no 
curso escolar 2018/19.

2. Aceptar as bases legáis do CONCURSO #EUSONPILABOT, cumprimentar debidamente o 
formulario de inscrición e adxuntar os documentos legais solicitados: copia do DNI e autoriza-
ción do titor/a legal.

3. Enviar unha única fotografía por participante.

4. Que na fotografía figure a caixa individual de recollida de pilas que os centros educativos 
entregan ao alumnado dentro do Concurso Pilabot

5. Que na fotografía figuren pilas e acumuladores portátiles ou imaxes que as representen.

6. Que na fotografía non figure ningún rostro de persoas, sexan menores ou adultos. Acep-
taránse aquelas nas que os rostros estean pixelados ou distorsionados, de forma que resulten 
irrecoñecibles.

7. Requisitos técnicos: formato .jpg e peso de arquivo inferior a 2 MB

O incumprimento dalgún dos requisitos citados anteriormente poderá conlevar a expulsión 
automática do concurso.

3. MECÁNICA DO CONCURSO

3.1. Inscrición

A inscrición no concurso deberá realizarse a través do formulario que se atopará en 
www.pilabot.gal/eusonpilabot . Ademais deberá:

 • Adxuntar a autorización do titor/a legal firmada que está dispoñible na web.

 • Adxuntar copia do DNI do titor/a legal.

 • Adxuntar o arquivo da fotografía participante en formato.jpg

 • Marcar a casilla pola que se aceptan as bases legais deste concurso

3.2. Selección de finalistas do CONCURSO #EUSONPILABOT

Unha vez rematado o prazo de participación, os ORGANIZADORES designarán un xurado 
interno, formado por representantes das entidades organizadoras, encargado da elección das 
fotografías que pasarán á fase final do concurso. 

A selección das fotografías que pasarán á fase final do concurso estará baseada nos seguin-
tes criterios:

 • Calidade artística da fotografía

 • Creatividade e orixinalidade

 • Mensaxe e adecuación da fotografía ao obxecto do concurso

Os participantes que pasen á fase final serán notificados da súa condición de finalistas 
mediante correo electrónico ao enderezo sinalado no formulario de inscrición. 

3.3. Selección de gañadores

O CONCURSO #EUSONPILABOT contará con 3 gañadores. 

Unha vez realizada a selección de finalistas, procederase a publicar as fotografías seleccio-
nadas na páxina de Facebook.

Durante 10 días as fotografías finalistas someteranse á votación pública, de forma que as 3 
fotografías con máis “gustame” (“gústame”, “encántame”, “sorpréndeme”, etc.) serán as que 
reciban os premios.

3.4. Resolución do concurso

Unha vez rematado o periodo de votación pública, os ORGANIZADORES farán pública a 
resolución do CONCURSO #EUSONPILABOT na web www.pilabot.gal e nas redes sociais. Así 
mesmo, enviarase un correo electrónico a cada gañador. 

  

4. PREMIOS

4.1. Tipos de premios e resolución de gañadores

As fotografías gañadoras serán seleccionadas polo número de “gústame” que recibisen na 
publicación correspondente na páxina de Facebook de Pilabot. Así, establecerase un ranking 
de máis “gústame” a menos, de forma que:

O PRIMEIRO PREMIO será para a fotografía que quede en primeiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha Tablet.

O SEGUNDO PREMIO será para a fotografía que quede en segundo posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nun altofalante bluetooth.

O TERCEIRO PREMIO: será para a fotografía que quede en terceiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha pulseira fitness.

No caso de empate, procederase á selección dos gañadores mediante a decisión do xurado 
designado polos ORGANIZADORES.

4.2. Renuncias dos gañadores

No caso de que, por calquera motivo, algún dos gañadores renuncie ou non poida participar 
no concurso, o finalista pasará a ser o autor do seguinte posto no ranking de “gústame”. 

5. COMUNICACIÓN E ENTREGA DE PREMIOS

Os ORGANIZADORES poñeranse en contacto cos gañadores do concurso a través dos datos 
facilitados no formulario de inscrición.

Así mesmo, comunicarase de forma pública os gañadores do CONCURSO #EUSONPILABOT 
a través da web www.pilabot.gal, a través das redes sociais do Concurso Pilabot e a través 
doutros medios que os ORGANIZADORES consideren adecuados.

6.  DEREITOS DE IMAXE

Os participantes cédenlles aos ORGANIZADORES os dereitos sobre todas as imaxes presen-
tadas e, en particular, os dereitos de comunicación pública, distribución, reprodución e trans-
formación, para calquera territorio do mundo, polo tempo legalmente previsto e para a súa 
utilización de forma non exclusiva en calquera formato ou medio, sen dereito a percibir por 
iso contraprestación algunha.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do previsto na normativa vixente en materia de protección de datos, os 
ORGANIZADORES, como responsables do tratamento, informan que os datos persoais facili-
tados a través do formulario de inscrición serán tratados coa única finalidade de xestionar a 
participación no concurso, contactar cos gañadores e xestionar a entrega do premio.

A base xurídica do tratamento dos datos é o consentimento outorgado expresamente ao 
inscribirse no concurso e, de ser o caso, a interese lexítima.

Os datos persoais poderán ser comunicados á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda da Xunta de Galicia co fin de controlar o desenvolvemento do concurso no que se 
encadra o CONCURSO #EUSONPILABOT. Igualmente, os datos persoais poderán ser comuni-
cados a terceiros prestadores de servizos cos que subscribísemos o correspondente acordo de 
acceso a datos na medida en que dita comunicación resulte necesaria para poder garantir o 
desenvolvemento do concurso. En calquera caso, adoptaranse as medidas legais e organizati-
vas necesarias para garantir a seguridade dos datos. 

Os datos solicitados conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das fina-
lidades descritas, así como, no seu caso, polo tempo necesario para o cumprimento das obri-
gacións legais que corresponden aos ORGANIZADORES.

Os ORGANIZADORES adoptarán as medidas técnicas e organizativas necesarias para garan-
tir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, trata-
mento ou acceso non autorizado.

Deberase notificar aos ORGANIZADORES calquera modificación que se produza nos datos 
persoais facilitados, respondendo os responsables  en calquera caso da veracidade e exactitu-
de dos datos fornecidos en cada momento. Os ORGANIZADORES resérvanse sen prexuízo 
doutras accións que puidesen corresponderlles, o dereito a non conceder ou retirar o premio 
a quen facilite datos falsos ou incompletos.

Os participantes, así como calquera outro terceiro cuxos datos sexan facilitados a través do 
formulario de inscrición no CONCURSO #EUSONPILABOT, teñen dereito a solicitar o acceso 
aos datos persoais, así como a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do tratamento,  
opoñerse ao mesmo e a retirar o consentimento prestado, así como o dereito á portabilidade 
dos datos, dereitos que poderán exercitarse mediante escrito dirixido por correo postal ao 
enderezo dos ORGANIZADORES que figura na cláusula primeira, achegando fotocopia do 
documento de identidade. Igualmente, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a 
Axencia Española de Protección de Datos.

8. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación neste concurso implica a total aceptación destas bases, así como o criterio 
dos ORGANIZADORES en canto á resolución de calquera interpretación das mesmas.

9. XERAIS

9.1. Para participar neste concurso é necesario que os titores legais dos alumnos participan-
tes acepten estas bases e a totalidade do funcionamento interno do concurso.

9.2. Os ORGANIZADORES poñen á disposición dos interesados o enderezo electrónico 
info@pilabot.gal e o teléfono 647 802 927 para poder solicitar calquera tipo de información 
relativa ao CONCURSO #EUSONPILABOT.

9.3. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de suspender, ampliar ou modificar este 
concurso e mesmo a súa posible anulación sempre que exista unha causa xustificada, e com-
prométense a comunicar con antelación suficiente as novas bases, condicións ou, se procede, 
a anulación definitiva do concurso, sen que isto comporte ningún tipo de responsabilidade 
para os ORGANIZADORES nin indemnización para os participantes.

9.4. Os ORGANIZADORES resolverán calquera incidencia que poida producirse e a súa deci-
sión será irrevogable.

9.5. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de deixar fóra do concurso a os participan-
tes que fagan un uso abusivo ou fraudulento destas bases legais ou que non cumpran algunha 
das condicións aquí establecidas ou non acepten o contido.
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Ampliada do Productor (SCRAP) de pilas e acumuladores autorizados na Comunidade Autóno-
ma de Galicia, ECOPILAS, ERP e ECOLEC (en diante denominados conxuntamente coma os 
ORGANIZADORES), convocan o Concurso de Fotografía Creativa #eusonpilabot (en adiante 
CONCURSO #EUSONPILABOT).

Os ORGANIZADORES teñen como domicilio exclusivamente a efectos de notificacións o 
seguinte enderezo: Rúa Raimundo Fernández Villaverde, 61, planta 8ª - 28003 Madrid.

O CONCURSO #EUSONPILABOT é gratuíto e participar non implica custo ningún.

2. OBXECTO DO CONCURSO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

2.1. Obxecto do concurso

O CONCURSO #EUSONPILABOT é unha actuación complementaria no marco do Concurso 
Pilabot, que é un concurso en centros educativos de educación primaria e secundaria de Gali-
cia para fomentar a recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles entre o alumnado e 
as súas familias. 

Polo tanto, o obxectivo do CONCURSO #EUSONPILABOT é involucrar a título individual 
aos rapaces e rapazas para que tomen conciencia da importancia da reciclaxe de pilas e 
acumuladores.

2.2. Quen pode participar?

Poderá participar todo o alumnado dos centros educativos de primaria e secundaria partici-
pantes no Concurso Pilabot durante o curso 2018/2019. 

Para participar deberán cumprimentar o formulario específico dentro da web www.pilabot.-
gal e aterse ás bases legais específicas de #eusonpilabot.

2.3. Marco temporal e territorial

O concurso desenvolverase entre o día 8 de xaneiro e o 11 de febreiro de 2019, periodo no 
que se identifican 4 etapas:

Etapa 1: do 8 ao 25 de xaneiro, na que estará aberto o prazo de inscrición

Etapa 2: do 26 ata o 31 de xaneiro, na que se realizará a selección das obras finalistas.

Etapa 3: do 1 ata o 10 de febreiro, na que se publicarán todas as obras finalistas na páxina 
de Facebook de Pilabot e se someterán a votación pública mediante a interacción “gústame”.

Etapa 4: 11 de febreiro, día no que se resolverá o concurso e se comunicará o nome dos 
gañadores.

Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de cancelar anticipadamente o concurso ou 
modificalo ou prorrogalo por causas xustificadas.

O ámbito territorial é a Comunidade Autónoma de Galicia, coa limitación de que os partici-
pantes estuden nun centro educativo que á súa vez participe no Concurso Pilabot no presente 
curso escolar.

2.4. Requisitos de participación

Os requisitos para a aceptación das fotografías no CONCURSO #EUSONPILABOT son:

1. Que o autor/a da obra presentada estude nun centro inscrito no Concurso Pilabot no 
curso escolar 2018/19.

2. Aceptar as bases legáis do CONCURSO #EUSONPILABOT, cumprimentar debidamente o 
formulario de inscrición e adxuntar os documentos legais solicitados: copia do DNI e autoriza-
ción do titor/a legal.

3. Enviar unha única fotografía por participante.

4. Que na fotografía figure a caixa individual de recollida de pilas que os centros educativos 
entregan ao alumnado dentro do Concurso Pilabot

5. Que na fotografía figuren pilas e acumuladores portátiles ou imaxes que as representen.

6. Que na fotografía non figure ningún rostro de persoas, sexan menores ou adultos. Acep-
taránse aquelas nas que os rostros estean pixelados ou distorsionados, de forma que resulten 
irrecoñecibles.

7. Requisitos técnicos: formato .jpg e peso de arquivo inferior a 2 MB

O incumprimento dalgún dos requisitos citados anteriormente poderá conlevar a expulsión 
automática do concurso.
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3. MECÁNICA DO CONCURSO

3.1. Inscrición

A inscrición no concurso deberá realizarse a través do formulario que se atopará en 
www.pilabot.gal/eusonpilabot . Ademais deberá:

 • Adxuntar a autorización do titor/a legal firmada que está dispoñible na web.

 • Adxuntar copia do DNI do titor/a legal.

 • Adxuntar o arquivo da fotografía participante en formato.jpg

 • Marcar a casilla pola que se aceptan as bases legais deste concurso

3.2. Selección de finalistas do CONCURSO #EUSONPILABOT

Unha vez rematado o prazo de participación, os ORGANIZADORES designarán un xurado 
interno, formado por representantes das entidades organizadoras, encargado da elección das 
fotografías que pasarán á fase final do concurso. 

A selección das fotografías que pasarán á fase final do concurso estará baseada nos seguin-
tes criterios:

 • Calidade artística da fotografía

 • Creatividade e orixinalidade

 • Mensaxe e adecuación da fotografía ao obxecto do concurso

Os participantes que pasen á fase final serán notificados da súa condición de finalistas 
mediante correo electrónico ao enderezo sinalado no formulario de inscrición. 

3.3. Selección de gañadores

O CONCURSO #EUSONPILABOT contará con 3 gañadores. 

Unha vez realizada a selección de finalistas, procederase a publicar as fotografías seleccio-
nadas na páxina de Facebook.

Durante 10 días as fotografías finalistas someteranse á votación pública, de forma que as 3 
fotografías con máis “gustame” (“gústame”, “encántame”, “sorpréndeme”, etc.) serán as que 
reciban os premios.

3.4. Resolución do concurso

Unha vez rematado o periodo de votación pública, os ORGANIZADORES farán pública a 
resolución do CONCURSO #EUSONPILABOT na web www.pilabot.gal e nas redes sociais. Así 
mesmo, enviarase un correo electrónico a cada gañador. 

  

4. PREMIOS

4.1. Tipos de premios e resolución de gañadores

As fotografías gañadoras serán seleccionadas polo número de “gústame” que recibisen na 
publicación correspondente na páxina de Facebook de Pilabot. Así, establecerase un ranking 
de máis “gústame” a menos, de forma que:

O PRIMEIRO PREMIO será para a fotografía que quede en primeiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha Tablet.

O SEGUNDO PREMIO será para a fotografía que quede en segundo posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nun altofalante bluetooth.

O TERCEIRO PREMIO: será para a fotografía que quede en terceiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha pulseira fitness.

No caso de empate, procederase á selección dos gañadores mediante a decisión do xurado 
designado polos ORGANIZADORES.

4.2. Renuncias dos gañadores

No caso de que, por calquera motivo, algún dos gañadores renuncie ou non poida participar 
no concurso, o finalista pasará a ser o autor do seguinte posto no ranking de “gústame”. 

5. COMUNICACIÓN E ENTREGA DE PREMIOS

Os ORGANIZADORES poñeranse en contacto cos gañadores do concurso a través dos datos 
facilitados no formulario de inscrición.

Así mesmo, comunicarase de forma pública os gañadores do CONCURSO #EUSONPILABOT 
a través da web www.pilabot.gal, a través das redes sociais do Concurso Pilabot e a través 
doutros medios que os ORGANIZADORES consideren adecuados.

6.  DEREITOS DE IMAXE

Os participantes cédenlles aos ORGANIZADORES os dereitos sobre todas as imaxes presen-
tadas e, en particular, os dereitos de comunicación pública, distribución, reprodución e trans-
formación, para calquera territorio do mundo, polo tempo legalmente previsto e para a súa 
utilización de forma non exclusiva en calquera formato ou medio, sen dereito a percibir por 
iso contraprestación algunha.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do previsto na normativa vixente en materia de protección de datos, os 
ORGANIZADORES, como responsables do tratamento, informan que os datos persoais facili-
tados a través do formulario de inscrición serán tratados coa única finalidade de xestionar a 
participación no concurso, contactar cos gañadores e xestionar a entrega do premio.

A base xurídica do tratamento dos datos é o consentimento outorgado expresamente ao 
inscribirse no concurso e, de ser o caso, a interese lexítima.

Os datos persoais poderán ser comunicados á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda da Xunta de Galicia co fin de controlar o desenvolvemento do concurso no que se 
encadra o CONCURSO #EUSONPILABOT. Igualmente, os datos persoais poderán ser comuni-
cados a terceiros prestadores de servizos cos que subscribísemos o correspondente acordo de 
acceso a datos na medida en que dita comunicación resulte necesaria para poder garantir o 
desenvolvemento do concurso. En calquera caso, adoptaranse as medidas legais e organizati-
vas necesarias para garantir a seguridade dos datos. 

Os datos solicitados conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das fina-
lidades descritas, así como, no seu caso, polo tempo necesario para o cumprimento das obri-
gacións legais que corresponden aos ORGANIZADORES.

Os ORGANIZADORES adoptarán as medidas técnicas e organizativas necesarias para garan-
tir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, trata-
mento ou acceso non autorizado.

Deberase notificar aos ORGANIZADORES calquera modificación que se produza nos datos 
persoais facilitados, respondendo os responsables  en calquera caso da veracidade e exactitu-
de dos datos fornecidos en cada momento. Os ORGANIZADORES resérvanse sen prexuízo 
doutras accións que puidesen corresponderlles, o dereito a non conceder ou retirar o premio 
a quen facilite datos falsos ou incompletos.

Os participantes, así como calquera outro terceiro cuxos datos sexan facilitados a través do 
formulario de inscrición no CONCURSO #EUSONPILABOT, teñen dereito a solicitar o acceso 
aos datos persoais, así como a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do tratamento,  
opoñerse ao mesmo e a retirar o consentimento prestado, así como o dereito á portabilidade 
dos datos, dereitos que poderán exercitarse mediante escrito dirixido por correo postal ao 
enderezo dos ORGANIZADORES que figura na cláusula primeira, achegando fotocopia do 
documento de identidade. Igualmente, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a 
Axencia Española de Protección de Datos.

8. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación neste concurso implica a total aceptación destas bases, así como o criterio 
dos ORGANIZADORES en canto á resolución de calquera interpretación das mesmas.

9. XERAIS

9.1. Para participar neste concurso é necesario que os titores legais dos alumnos participan-
tes acepten estas bases e a totalidade do funcionamento interno do concurso.

9.2. Os ORGANIZADORES poñen á disposición dos interesados o enderezo electrónico 
info@pilabot.gal e o teléfono 647 802 927 para poder solicitar calquera tipo de información 
relativa ao CONCURSO #EUSONPILABOT.

9.3. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de suspender, ampliar ou modificar este 
concurso e mesmo a súa posible anulación sempre que exista unha causa xustificada, e com-
prométense a comunicar con antelación suficiente as novas bases, condicións ou, se procede, 
a anulación definitiva do concurso, sen que isto comporte ningún tipo de responsabilidade 
para os ORGANIZADORES nin indemnización para os participantes.

9.4. Os ORGANIZADORES resolverán calquera incidencia que poida producirse e a súa deci-
sión será irrevogable.

9.5. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de deixar fóra do concurso a os participan-
tes que fagan un uso abusivo ou fraudulento destas bases legais ou que non cumpran algunha 
das condicións aquí establecidas ou non acepten o contido.
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 • Adxuntar a autorización do titor/a legal firmada que está dispoñible na web.

 • Adxuntar copia do DNI do titor/a legal.

 • Adxuntar o arquivo da fotografía participante en formato.jpg

 • Marcar a casilla pola que se aceptan as bases legais deste concurso

3.2. Selección de finalistas do CONCURSO #EUSONPILABOT

Unha vez rematado o prazo de participación, os ORGANIZADORES designarán un xurado 
interno, formado por representantes das entidades organizadoras, encargado da elección das 
fotografías que pasarán á fase final do concurso. 

A selección das fotografías que pasarán á fase final do concurso estará baseada nos seguin-
tes criterios:

 • Calidade artística da fotografía

 • Creatividade e orixinalidade

 • Mensaxe e adecuación da fotografía ao obxecto do concurso

Os participantes que pasen á fase final serán notificados da súa condición de finalistas 
mediante correo electrónico ao enderezo sinalado no formulario de inscrición. 

3.3. Selección de gañadores

O CONCURSO #EUSONPILABOT contará con 3 gañadores. 

Unha vez realizada a selección de finalistas, procederase a publicar as fotografías seleccio-
nadas na páxina de Facebook.

Durante 10 días as fotografías finalistas someteranse á votación pública, de forma que as 3 
fotografías con máis “gustame” (“gústame”, “encántame”, “sorpréndeme”, etc.) serán as que 
reciban os premios.

3.4. Resolución do concurso

Unha vez rematado o periodo de votación pública, os ORGANIZADORES farán pública a 
resolución do CONCURSO #EUSONPILABOT na web www.pilabot.gal e nas redes sociais. Así 
mesmo, enviarase un correo electrónico a cada gañador. 
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4. PREMIOS

4.1. Tipos de premios e resolución de gañadores

As fotografías gañadoras serán seleccionadas polo número de “gústame” que recibisen na 
publicación correspondente na páxina de Facebook de Pilabot. Así, establecerase un ranking 
de máis “gústame” a menos, de forma que:

O PRIMEIRO PREMIO será para a fotografía que quede en primeiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha Tablet.

O SEGUNDO PREMIO será para a fotografía que quede en segundo posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nun altofalante bluetooth.

O TERCEIRO PREMIO: será para a fotografía que quede en terceiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha pulseira fitness.

No caso de empate, procederase á selección dos gañadores mediante a decisión do xurado 
designado polos ORGANIZADORES.

4.2. Renuncias dos gañadores

No caso de que, por calquera motivo, algún dos gañadores renuncie ou non poida participar 
no concurso, o finalista pasará a ser o autor do seguinte posto no ranking de “gústame”. 

5. COMUNICACIÓN E ENTREGA DE PREMIOS

Os ORGANIZADORES poñeranse en contacto cos gañadores do concurso a través dos datos 
facilitados no formulario de inscrición.

Así mesmo, comunicarase de forma pública os gañadores do CONCURSO #EUSONPILABOT 
a través da web www.pilabot.gal, a través das redes sociais do Concurso Pilabot e a través 
doutros medios que os ORGANIZADORES consideren adecuados.

6.  DEREITOS DE IMAXE

Os participantes cédenlles aos ORGANIZADORES os dereitos sobre todas as imaxes presen-
tadas e, en particular, os dereitos de comunicación pública, distribución, reprodución e trans-
formación, para calquera territorio do mundo, polo tempo legalmente previsto e para a súa 
utilización de forma non exclusiva en calquera formato ou medio, sen dereito a percibir por 
iso contraprestación algunha.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do previsto na normativa vixente en materia de protección de datos, os 
ORGANIZADORES, como responsables do tratamento, informan que os datos persoais facili-
tados a través do formulario de inscrición serán tratados coa única finalidade de xestionar a 
participación no concurso, contactar cos gañadores e xestionar a entrega do premio.

A base xurídica do tratamento dos datos é o consentimento outorgado expresamente ao 
inscribirse no concurso e, de ser o caso, a interese lexítima.

Os datos persoais poderán ser comunicados á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda da Xunta de Galicia co fin de controlar o desenvolvemento do concurso no que se 
encadra o CONCURSO #EUSONPILABOT. Igualmente, os datos persoais poderán ser comuni-
cados a terceiros prestadores de servizos cos que subscribísemos o correspondente acordo de 
acceso a datos na medida en que dita comunicación resulte necesaria para poder garantir o 
desenvolvemento do concurso. En calquera caso, adoptaranse as medidas legais e organizati-
vas necesarias para garantir a seguridade dos datos. 

Os datos solicitados conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das fina-
lidades descritas, así como, no seu caso, polo tempo necesario para o cumprimento das obri-
gacións legais que corresponden aos ORGANIZADORES.

Os ORGANIZADORES adoptarán as medidas técnicas e organizativas necesarias para garan-
tir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, trata-
mento ou acceso non autorizado.

Deberase notificar aos ORGANIZADORES calquera modificación que se produza nos datos 
persoais facilitados, respondendo os responsables  en calquera caso da veracidade e exactitu-
de dos datos fornecidos en cada momento. Os ORGANIZADORES resérvanse sen prexuízo 
doutras accións que puidesen corresponderlles, o dereito a non conceder ou retirar o premio 
a quen facilite datos falsos ou incompletos.

Os participantes, así como calquera outro terceiro cuxos datos sexan facilitados a través do 
formulario de inscrición no CONCURSO #EUSONPILABOT, teñen dereito a solicitar o acceso 
aos datos persoais, así como a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do tratamento,  
opoñerse ao mesmo e a retirar o consentimento prestado, así como o dereito á portabilidade 
dos datos, dereitos que poderán exercitarse mediante escrito dirixido por correo postal ao 
enderezo dos ORGANIZADORES que figura na cláusula primeira, achegando fotocopia do 
documento de identidade. Igualmente, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a 
Axencia Española de Protección de Datos.

8. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación neste concurso implica a total aceptación destas bases, así como o criterio 
dos ORGANIZADORES en canto á resolución de calquera interpretación das mesmas.

9. XERAIS

9.1. Para participar neste concurso é necesario que os titores legais dos alumnos participan-
tes acepten estas bases e a totalidade do funcionamento interno do concurso.

9.2. Os ORGANIZADORES poñen á disposición dos interesados o enderezo electrónico 
info@pilabot.gal e o teléfono 647 802 927 para poder solicitar calquera tipo de información 
relativa ao CONCURSO #EUSONPILABOT.

9.3. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de suspender, ampliar ou modificar este 
concurso e mesmo a súa posible anulación sempre que exista unha causa xustificada, e com-
prométense a comunicar con antelación suficiente as novas bases, condicións ou, se procede, 
a anulación definitiva do concurso, sen que isto comporte ningún tipo de responsabilidade 
para os ORGANIZADORES nin indemnización para os participantes.

9.4. Os ORGANIZADORES resolverán calquera incidencia que poida producirse e a súa deci-
sión será irrevogable.

9.5. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de deixar fóra do concurso a os participan-
tes que fagan un uso abusivo ou fraudulento destas bases legais ou que non cumpran algunha 
das condicións aquí establecidas ou non acepten o contido.
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biente, Territorio e Vivenda, en colaboración cos Sistemas Colectivos de Responsabilidade 
Ampliada do Productor (SCRAP) de pilas e acumuladores autorizados na Comunidade Autóno-
ma de Galicia, ECOPILAS, ERP e ECOLEC (en diante denominados conxuntamente coma os 
ORGANIZADORES), convocan o Concurso de Fotografía Creativa #eusonpilabot (en adiante 
CONCURSO #EUSONPILABOT).

Os ORGANIZADORES teñen como domicilio exclusivamente a efectos de notificacións o 
seguinte enderezo: Rúa Raimundo Fernández Villaverde, 61, planta 8ª - 28003 Madrid.

O CONCURSO #EUSONPILABOT é gratuíto e participar non implica custo ningún.

2. OBXECTO DO CONCURSO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

2.1. Obxecto do concurso

O CONCURSO #EUSONPILABOT é unha actuación complementaria no marco do Concurso 
Pilabot, que é un concurso en centros educativos de educación primaria e secundaria de Gali-
cia para fomentar a recollida selectiva de pilas e acumuladores portátiles entre o alumnado e 
as súas familias. 

Polo tanto, o obxectivo do CONCURSO #EUSONPILABOT é involucrar a título individual 
aos rapaces e rapazas para que tomen conciencia da importancia da reciclaxe de pilas e 
acumuladores.

2.2. Quen pode participar?

Poderá participar todo o alumnado dos centros educativos de primaria e secundaria partici-
pantes no Concurso Pilabot durante o curso 2018/2019. 

Para participar deberán cumprimentar o formulario específico dentro da web www.pilabot.-
gal e aterse ás bases legais específicas de #eusonpilabot.

2.3. Marco temporal e territorial

O concurso desenvolverase entre o día 8 de xaneiro e o 11 de febreiro de 2019, periodo no 
que se identifican 4 etapas:

Etapa 1: do 8 ao 25 de xaneiro, na que estará aberto o prazo de inscrición

Etapa 2: do 26 ata o 31 de xaneiro, na que se realizará a selección das obras finalistas.

Etapa 3: do 1 ata o 10 de febreiro, na que se publicarán todas as obras finalistas na páxina 
de Facebook de Pilabot e se someterán a votación pública mediante a interacción “gústame”.

Etapa 4: 11 de febreiro, día no que se resolverá o concurso e se comunicará o nome dos 
gañadores.

Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de cancelar anticipadamente o concurso ou 
modificalo ou prorrogalo por causas xustificadas.

O ámbito territorial é a Comunidade Autónoma de Galicia, coa limitación de que os partici-
pantes estuden nun centro educativo que á súa vez participe no Concurso Pilabot no presente 
curso escolar.

2.4. Requisitos de participación

Os requisitos para a aceptación das fotografías no CONCURSO #EUSONPILABOT son:

1. Que o autor/a da obra presentada estude nun centro inscrito no Concurso Pilabot no 
curso escolar 2018/19.

2. Aceptar as bases legáis do CONCURSO #EUSONPILABOT, cumprimentar debidamente o 
formulario de inscrición e adxuntar os documentos legais solicitados: copia do DNI e autoriza-
ción do titor/a legal.

3. Enviar unha única fotografía por participante.

4. Que na fotografía figure a caixa individual de recollida de pilas que os centros educativos 
entregan ao alumnado dentro do Concurso Pilabot

5. Que na fotografía figuren pilas e acumuladores portátiles ou imaxes que as representen.

6. Que na fotografía non figure ningún rostro de persoas, sexan menores ou adultos. Acep-
taránse aquelas nas que os rostros estean pixelados ou distorsionados, de forma que resulten 
irrecoñecibles.

7. Requisitos técnicos: formato .jpg e peso de arquivo inferior a 2 MB

O incumprimento dalgún dos requisitos citados anteriormente poderá conlevar a expulsión 
automática do concurso.

3. MECÁNICA DO CONCURSO

3.1. Inscrición

A inscrición no concurso deberá realizarse a través do formulario que se atopará en 
www.pilabot.gal/eusonpilabot . Ademais deberá:

 • Adxuntar a autorización do titor/a legal firmada que está dispoñible na web.

 • Adxuntar copia do DNI do titor/a legal.

 • Adxuntar o arquivo da fotografía participante en formato.jpg

 • Marcar a casilla pola que se aceptan as bases legais deste concurso

3.2. Selección de finalistas do CONCURSO #EUSONPILABOT

Unha vez rematado o prazo de participación, os ORGANIZADORES designarán un xurado 
interno, formado por representantes das entidades organizadoras, encargado da elección das 
fotografías que pasarán á fase final do concurso. 

A selección das fotografías que pasarán á fase final do concurso estará baseada nos seguin-
tes criterios:

 • Calidade artística da fotografía

 • Creatividade e orixinalidade

 • Mensaxe e adecuación da fotografía ao obxecto do concurso

Os participantes que pasen á fase final serán notificados da súa condición de finalistas 
mediante correo electrónico ao enderezo sinalado no formulario de inscrición. 

3.3. Selección de gañadores

O CONCURSO #EUSONPILABOT contará con 3 gañadores. 

Unha vez realizada a selección de finalistas, procederase a publicar as fotografías seleccio-
nadas na páxina de Facebook.

Durante 10 días as fotografías finalistas someteranse á votación pública, de forma que as 3 
fotografías con máis “gustame” (“gústame”, “encántame”, “sorpréndeme”, etc.) serán as que 
reciban os premios.

3.4. Resolución do concurso

Unha vez rematado o periodo de votación pública, os ORGANIZADORES farán pública a 
resolución do CONCURSO #EUSONPILABOT na web www.pilabot.gal e nas redes sociais. Así 
mesmo, enviarase un correo electrónico a cada gañador. 

  

4. PREMIOS

4.1. Tipos de premios e resolución de gañadores

As fotografías gañadoras serán seleccionadas polo número de “gústame” que recibisen na 
publicación correspondente na páxina de Facebook de Pilabot. Así, establecerase un ranking 
de máis “gústame” a menos, de forma que:

O PRIMEIRO PREMIO será para a fotografía que quede en primeiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha Tablet.

O SEGUNDO PREMIO será para a fotografía que quede en segundo posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nun altofalante bluetooth.

O TERCEIRO PREMIO: será para a fotografía que quede en terceiro posto no ranking de 
“gústame” e consistirá nunha pulseira fitness.

No caso de empate, procederase á selección dos gañadores mediante a decisión do xurado 
designado polos ORGANIZADORES.

4.2. Renuncias dos gañadores

No caso de que, por calquera motivo, algún dos gañadores renuncie ou non poida participar 
no concurso, o finalista pasará a ser o autor do seguinte posto no ranking de “gústame”. 

5. COMUNICACIÓN E ENTREGA DE PREMIOS

Os ORGANIZADORES poñeranse en contacto cos gañadores do concurso a través dos datos 
facilitados no formulario de inscrición.

Así mesmo, comunicarase de forma pública os gañadores do CONCURSO #EUSONPILABOT 
a través da web www.pilabot.gal, a través das redes sociais do Concurso Pilabot e a través 
doutros medios que os ORGANIZADORES consideren adecuados.

6.  DEREITOS DE IMAXE

Os participantes cédenlles aos ORGANIZADORES os dereitos sobre todas as imaxes presen-
tadas e, en particular, os dereitos de comunicación pública, distribución, reprodución e trans-
formación, para calquera territorio do mundo, polo tempo legalmente previsto e para a súa 
utilización de forma non exclusiva en calquera formato ou medio, sen dereito a percibir por 
iso contraprestación algunha.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do previsto na normativa vixente en materia de protección de datos, os 
ORGANIZADORES, como responsables do tratamento, informan que os datos persoais facili-
tados a través do formulario de inscrición serán tratados coa única finalidade de xestionar a 
participación no concurso, contactar cos gañadores e xestionar a entrega do premio.
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A base xurídica do tratamento dos datos é o consentimento outorgado expresamente ao 
inscribirse no concurso e, de ser o caso, a interese lexítima.

Os datos persoais poderán ser comunicados á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda da Xunta de Galicia co fin de controlar o desenvolvemento do concurso no que se 
encadra o CONCURSO #EUSONPILABOT. Igualmente, os datos persoais poderán ser comuni-
cados a terceiros prestadores de servizos cos que subscribísemos o correspondente acordo de 
acceso a datos na medida en que dita comunicación resulte necesaria para poder garantir o 
desenvolvemento do concurso. En calquera caso, adoptaranse as medidas legais e organizati-
vas necesarias para garantir a seguridade dos datos. 

Os datos solicitados conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das fina-
lidades descritas, así como, no seu caso, polo tempo necesario para o cumprimento das obri-
gacións legais que corresponden aos ORGANIZADORES.

Os ORGANIZADORES adoptarán as medidas técnicas e organizativas necesarias para garan-
tir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, trata-
mento ou acceso non autorizado.

Deberase notificar aos ORGANIZADORES calquera modificación que se produza nos datos 
persoais facilitados, respondendo os responsables  en calquera caso da veracidade e exactitu-
de dos datos fornecidos en cada momento. Os ORGANIZADORES resérvanse sen prexuízo 
doutras accións que puidesen corresponderlles, o dereito a non conceder ou retirar o premio 
a quen facilite datos falsos ou incompletos.

Os participantes, así como calquera outro terceiro cuxos datos sexan facilitados a través do 
formulario de inscrición no CONCURSO #EUSONPILABOT, teñen dereito a solicitar o acceso 
aos datos persoais, así como a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do tratamento,  
opoñerse ao mesmo e a retirar o consentimento prestado, así como o dereito á portabilidade 
dos datos, dereitos que poderán exercitarse mediante escrito dirixido por correo postal ao 
enderezo dos ORGANIZADORES que figura na cláusula primeira, achegando fotocopia do 
documento de identidade. Igualmente, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a 
Axencia Española de Protección de Datos.

8. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación neste concurso implica a total aceptación destas bases, así como o criterio 
dos ORGANIZADORES en canto á resolución de calquera interpretación das mesmas.

9. XERAIS

9.1. Para participar neste concurso é necesario que os titores legais dos alumnos participan-
tes acepten estas bases e a totalidade do funcionamento interno do concurso.

9.2. Os ORGANIZADORES poñen á disposición dos interesados o enderezo electrónico 
info@pilabot.gal e o teléfono 647 802 927 para poder solicitar calquera tipo de información 
relativa ao CONCURSO #EUSONPILABOT.

9.3. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de suspender, ampliar ou modificar este 
concurso e mesmo a súa posible anulación sempre que exista unha causa xustificada, e com-
prométense a comunicar con antelación suficiente as novas bases, condicións ou, se procede, 
a anulación definitiva do concurso, sen que isto comporte ningún tipo de responsabilidade 
para os ORGANIZADORES nin indemnización para os participantes.

9.4. Os ORGANIZADORES resolverán calquera incidencia que poida producirse e a súa deci-
sión será irrevogable.

9.5. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de deixar fóra do concurso a os participan-
tes que fagan un uso abusivo ou fraudulento destas bases legais ou que non cumpran algunha 
das condicións aquí establecidas ou non acepten o contido.
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9.1. Para participar neste concurso é necesario que os titores legais dos alumnos participan-
tes acepten estas bases e a totalidade do funcionamento interno do concurso.

9.2. Os ORGANIZADORES poñen á disposición dos interesados o enderezo electrónico 
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9.3. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de suspender, ampliar ou modificar este 
concurso e mesmo a súa posible anulación sempre que exista unha causa xustificada, e com-
prométense a comunicar con antelación suficiente as novas bases, condicións ou, se procede, 
a anulación definitiva do concurso, sen que isto comporte ningún tipo de responsabilidade 
para os ORGANIZADORES nin indemnización para os participantes.

9.4. Os ORGANIZADORES resolverán calquera incidencia que poida producirse e a súa deci-
sión será irrevogable.

9.5. Os ORGANIZADORES resérvanse o dereito de deixar fóra do concurso a os participan-
tes que fagan un uso abusivo ou fraudulento destas bases legais ou que non cumpran algunha 
das condicións aquí establecidas ou non acepten o contido.


