
BASES DO CONCURSO “SUPER BOCK MUSIC UNLOCK” 

PROMOVIDO POR: 

SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. 

NIPC – 505266202 

Sede – Vía Norte, Leça do Balio, Matosinhos, CP: 4466-955 

Rexistrada na Conservatória do Registo Comercial do Porto 

Capital Social - 38.550.000,00€ 

 

EXECUTADO POR: 

ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS S.L. 

NIPC - B27786045 

Sede –  Rua Urzaiz, 5-5º  36201 Vigo 

Capital Social – 170.000€ 

 

É requisito para participar no concurso promocional “SUPER BOCK MUSIC UNLOCK ” a 
aceptación na súa totalidade das presentes bases promocionais (endiante, as “Bases”). 

O recoñecemento como participante válido queda suxeito ao cumprimento dos requisitos 
establecidos nas presentes Bases, así como á aceptación das mesmas, declarando lelas e 
aceptado a través da súa participación no concurso. 

 

Primeira - Obxectivo 

Con esta iniciativa, Super Bock busca impulsar o desenvolvemento profesional dos artistas 
emerxentes, ofrecéndolles encontros de calidade ao redor da música en directo e a exposición 
e visibilidade dun dos festivais máis importantes a nivel internacional, Super Bock Super Rock 
2023, en Lisboa. 

 

Segunda - Datas de celebración 

O concurso desenvolverase entre o 09/09/2022 e o 30/04/2022 estando ámbalas datas 
incluídas. 

 

Terceira - Lexitimación para participar 

Poderán participar no Concurso de acordo segundo as Bases, todas aquelas persoas físicas que 
sexan maiores de idade, residentes en España e que se rexistren no Concurso a través da páxina 
https://musicunlock.superbock.pt/es/. 



 

Cuarta - Mecánica de Concurso 

Inscrición: 

O período de inscricións é desde as 16:00 horas do 09/09/2022 ata as 16:00 horas do 
24/10/2022, ambos incluídos. 

Durante a vixencia do Concurso, habilitarase unha plataforma online, onde poderán darse de 
alta artistas ou grupos musicais. 

Poderán participar todos os artistas ou grupos musicais nos que todos os seus compoñentes 
sexan maiores de idade e cumpran cos restantes requisitos establecidos nas presentes Bases. 

Para participar, será necesario cubrir na ficha de inscrición os campos que figuran (“nome 
artístico”, “breve descrición”, “e-mail”, “número de teléfono”, “compoñentes”, “sobe unha 
imaxe”, “sobe a túa mellor canción” e “estilo musical”) todos eles obrigatorios. A opción de “o 
teu vídeo” é opcional. 

Os formatos permitidos para subir unha foto son jpg, png e gif. O formato permitido para subir 
un tema será con links de spotify/apple music/bandcamp/soundcloud. 

Super Bock non se responsabiliza de que as cancións poidan estar suxeitas a calquera tipo de 
contrato discográfico, de representación editorial e/ou artística ou de Management, nin de que 
poidan ter algún  contrato de cesión de dereitos de propiedade intelectual á explotación das 
mesmas (por exemplo, a través de Internet), recaendo esta responsabilidade nos artistas ou 
grupos musicais participantes. Super Bock tampouco se fai responsable de que os artistas ou 
grupos musicais poidan estar vinculados contractualmente a unha compañía discográfica, 
editorial ou de xestión, nin de que cedan os dereitos de propiedade intelectual vinculados ás 
cancións que optan ao concurso, mesmo aínda que cambie o seu nome artístico, recaendo esta 
responsabilidade nos artistas ou grupos musicais participantes. 

Non se aceptarán temas que sexan considerados ofensivos, de mal gusto ou que fagan apoloxía 
da violencia, segundo a xuiciosa opinión de Super Bock. 

Selección de grupos: 

FASE 1: Móstranos a túa música! Comparte os teus singles favoritos, enche o seguinte formulario 
e envíanos a túa participación.  

De entre os artistas ou as bandas que se dean de alta durante o período de inscrición que terá 
lugar entre as 16:00 horas do 09/09/2022 ata as 16:00 horas do 24/09/2022 en 
https://musicunlock.superbock.pt/es/, un xurado formado por persoas relacionadas coa 
música, seleccionará aos 20 máis prometedores e máis orixinais que se identifiquen co espírito 
da marca.   

A lista coas bandas seleccionadas publicarase o https://musicunlock.superbock.pt/es/ desde o 
día 28/10/2022 ata o día 8/03/2022. 

 

FASE 2: Compite en vivo! As 20 bandas que pasaron a primeira fase, terán a oportunidade en 
Vigo de convencer ao público da súa forza no escenario en colaboración coa sala Mondo Club e 
A Fábrica de Chocolate.  



As bandas seleccionadas realizasen un concerto entre o 1 de novembro e o 10 de marzo nas 
datas acordadas entre as salas e o artista, no horario que será comunicado pola Promotora.  

Todos os gastos de desprazamento relacionados coa participación nesta fase do concurso, serán 
asumidos polos participantes. 

Cada noite de concertos terá dúas bandas competindo no escenario con actuacións de 30 
minutos. 

O público vota dentro dos establecementos usando as chapas das botellas de cervexa Super 
Bock como votos, introducindo esas chapas nun recipiente feito para este evento que será 
colocado nas dúas salas de concertos. 

Cada persoa do público terá dereito a unha chapa ofrecida na entrada da sala. A banda que 
obteña máis chapas 30 minutos despois do final da última actuación pasará á seguinte fase. 

O xurado ten a posibilidade de escoller 2 bandas que non gañaron nas noites de concertos e 
pasalas á fase seguinte. 

Da fase 3 sairán elixidas 12 bandas. 

 

FASE 3: A lista das bandas elixidas presentarase na plataforma 
https://musicunlock.superbock.pt/es/ para a votación online desde ás 12:00 horas do 10 de 
marzo do 2022 ás 1:006 horas do 26 de marzo do 2022. 

O público poderá votar cal é a banda que quere que gañe o concurso.   

Os participantes teñen que enviar o seu correo electrónico ao completar o formulario de 
votación. 

Cada email dá dereito a 1 voto. As 5 bandas con máis votos pasan á seguinte fase. 

 

FASE 4: A lista das 5 bandas finalistas estará dispoñible na plataforma online 
https://musicunlock.superbock.pt/es/ entre ás 16:00 horas do 27 de marzo ás 16:00 horas do 
31 de marzo.  O xurado elixirá a banda gañadora e a que ocupará o segundo lugar. Os resultados 
anunciaranse o 31 de marzo e estarán dispoñibles na plataforma ata o 31 de agosto. 

 

Premios: O gañador actuará na próxima edición do Festival Super Bock Super Rock co apoio de 
SBSR.fm., con dereito a estancia de 4 noites durante o festival Super Bock Super Rock 2023 con 
almorzo incluído e cea o día da actuación da banda no festival. Os desprazamentos ao Festival 
están incluídos no premio. 

O grupo que ocupe o segundo lugar terá dereito a estar presente na emisora SBSR.fm en data a 
convir entre a emisora e o promotor do evento para un concerto e unha entrevista. O premio 
ademais incluirá dúas noites de hotel con almorzo e os gastos de desprazamento a Lisboa. O 
resto dos gastos serán responsabilidade dos participantes. 

 

Quinta: Condicións 



Super Bock resérvase o dereito de excluír, sen aviso previo, a todas aquelas persoas que fagan 
un uso fraudulento do Concurso e contrario á boa fe. 

 

Sexta: Xestión da entrega do premio 

Unha vez coñecidos os gañadores, Super Bock contactará cos mesmos por correo electrónico, 
ademais, a listaxe de finalistas publicarase en https://musicunlock.superbock.pt/es/ o mesmo 
día. 

Os finalistas deberán confirmar a Super Bock a aceptación do Premio por correo electrónico nun 
prazo de 5 días hábiles desde a recepción do mesmo. 

Si algún dos finalistas resulta ser algún dos excluídos polo establecido nestas Bases, ou o usuario 
non contesta, non é posible localizalo, non remite a súa información persoal para poder 
proceder á entrega do premio ou o rexeita nun período de tres (3) días hábiles desde a primeira 
comunicación, o finalista será o suplente, é dicir o usuario que ocupe segundo a clasificación a 
posición inmediatamente seguinte. Si este suplente resulta tamén excluído, non contesta ou 
non remite a súa información persoal para proceder á confirmación do premio, nun período de 
dous (2) días hábiles desde a primeira comunicación, considerarase que non acepta o premio, e 
o mesmo quedará deserto. 

Así mesmo, no suposto no que o Gañador do Concurso, reciba unha oferta dunha compañía 
discográfica, de management ou editorial, no período entre a Final e 6 meses despois desta, 
deberá incluír no acordo coa devandita compañía os compromisos adquiridos con Super Bock 
en virtude deste Concurso. 

Será responsabilidade de Super Bock xestionar e pagar o alta na Seguridade Social dos 
integrantes da banda para cada concerto. 

 

Sétima: Dereitos de imaxe 

Os participantes autorizan a Super Bock a reproducir e utilizar o seu nome así como a súa imaxe, 
en calquera actividade publi-promocional relacionada coa Promoción do concurso, sen que dita 
utilización confíralle dereito de remuneración ou beneficio algún. Do mesmo xeito, os 
participantes garanten obter as necesarias autorizacións respecto do uso da imaxe de terceiros 
que aparezan nas imaxes ou fotografías proporcionadas por eles mesmos, cedendo a Super Bock 
os dereitos de imaxe necesarios para levar a cabo dita finalidade descrita. 

Igualmente, e si fose o caso, os participantes autorizan a utilización da súa imaxe e o seu nome 
para a emisión en streaming e a retransmisión dos concertos neste soporte, os video-resumen, 
a páxina https://musicunlock.superbock.pt/es/ e nas pezas que se emitan en diferido noutros 
medios de comunicación. 

Estas cesións de dereitos de imaxe abarcarán calquera sistema e soporte que permita fixar, 
inserir, difundir, reproducir, divulgar, explotar e comunicar publicamente o deseño obtido 
conxuntamente coa imaxe de Super Bock. 

 

Oitava: Protección de datos persoais 



Super Bock na súa condición de responsable de tratamento, informa que os datos solicitados 
para o rexistro na Plataforma serán tratados conforme a lexislación en materia de protección de 
datos, e particularmente conforme ao disposto no Regulamento UE 2016/679, do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 27 de abril (“RGPD”) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (“LOPDGDD”) e a lexislación sobre 
privacidade e protección de datos persoais nas comunicacións electrónicas (“Lexislación sobre 
Datos Persoais”). 

A presente cláusula presenta as nosas políticas canto á forma en que tratamos os datos persoais 
recollidos no presente concurso. 

Por datos persoais enténdese a información relativa a unha persoa física identificada ou 
susceptible de ser identificada. No presente concurso, recolleranse os seguintes datos persoais 
dos participantes:  

a) Nome artístico, e-mail, teléfono de contacto, url perfil Instagram e/ou Facebook dos 
participantes. 

b) Imaxe dos participantes seleccionados.  
c) Nome, dirección e número de identificación fiscal (NIF) dos participantes seleccionados. 

Os datos recolleitos conservaranse nun servidor seguro e de acceso condicionado. 

Estes datos só se utilizarán para a finalidade de rexistro e participación no concurso, selección 
dos gañadores, así como para proceder á entrega dos premios obtidos. A presente finalidade 
consiste nas seguintes actividades de tratamento: 

 Xestión e organización do Concurso; 
 Comprobación da compatibilidade dos perfís dos candidatos cos criterios de 

participación; 
 Organización dos finalistas e gañadores, mediante os sistemas de votación definidos 

nestas Bases; 
 Envío de comunicacións xerais sobre a participación na iniciativa;  

Outras actividades, aínda que non estean expresamente informadas, pero intrínsecas e 
estritamente necesarias para a execución do concurso. 

Os datos en cuestión serán utilizados para as finalidades descritas no apartado anterior, sendo 
conservados polo Responsable polo Tratamento ata o final do Concurso. A imaxe dos 
participantes seleccionados para formar parte da final poderá ser captada a través de fotografa 
e vídeo, e utilizada para a súa difusión nas canles de comunicación internos e externos do Grupo 
Super Bock (a saber, pero sen limitarse a calquera tipo de difusión dirixida ao público en xeral, 
é dicir, publicacións na páxina web, prensa escrita, redes sociais ou outros medios). 

Para os fins establecidos neste apartado, os datos conservaranse durante un período de 1 ano a 
partir da finalización do Concurso, é dicir, para a concesión do premio, e conservaranse durante 
un período máis longo para salvagardar o cumprimento das obrigacións contractuais e legais. 
Terminado o Concurso, os datos persoais serán anonimizados de forma irreversible ou serán 
destruídos de forma segura. 

A base da licitud do tratamento é a execución dun contrato, formalizado a través da súa 
participación na iniciativa e que se conclúe mediante a aceptación destes termos e condicións 
de participación previstos nestas Bases. Nos casos nos que o tratamento estea suxeito ao 



consentimento, é dicir, o envío de comunicacións comerciais exclusivamente con fins de 
mercadotecnia directa, este consentimento obterase previamente e informaráselle da 
finalidade ou finalidades, de acordo con a política de privacidade vixente. 

Os datos persoais poderán ser compartidos con entidades que presten servizos relacionados coa 
iniciativa en calidade de encargados do tratamento (ESMERARTE), e serán tratados unicamente 
para o desenvolvemento da iniciativa. Estas entidades están vinculadas por un acordo de 
tratamento e garanten o cumprimento da Lexislación sobre Datos Persoais. Ademais 
informamos que, para a recollida e conservación dos datos persoais dos compoñentes das 
bandas rexistradas e das persoas que pretendan votar no concurso, será utilizada a plataforma 
Jotform, que pertence á empresa americana Jotform Inc. Isto significa que os datos persoais 
recolleitos serán transferidos aos Estados Unidos de América, onde se atopa situada a sede de 
Jotform, polo que serán tratados con mecanismos contractuais específicos para salvagardar esta 
transferencia internacional.  

Existen outros terceiros que poden ter acceso aos datos persoais postos á disposición para os 
seus propios fins, en cumprimento de obrigacións legais e/ou contractuais, para a prestación 
dos servizos e/ou o cumprimento das obrigacións derivadas das relacións xurídicas establecidas 
no ámbito da xestión desta iniciativa, a saber: (i) Os promotores do Concurso ou as axencias de 
viaxes, de acordo con os obxectivos mencionados, só se transmitirán os datos necesarios para o 
desenvolvemento da actividade desenvolvida por eles no ámbito do Concurso; e (ii) autoridades 
xudiciais, administrativas, de supervisión ou reguladoras si o responsable do tratamento está 
obrigado por lei a revelar os seus datos persoais. 

Cando se comparten contidos audiovisuais nas redes sociais, ou cando se accede ao sitio web a 
través delas, os datos persoais poden ser tratados polas entidades que xestionan as redes sociais 
ou as funcionalidades postas á disposición (por exemplo, Instagram), de acordo con as súas 
respectivas políticas de privacidade, que recomendamos ler antes de participar na iniciativa. 

Os participantes declaran tomar nota de que as políticas de privacidade das redes sociais, como 
Instagram e Facebook, que como plataformas, son específicas e autónomas, e que estas serán 
responsables do tratamento dos datos persoais. 

O Responsable polo Tratamento asegura a intervención humana en toda a mecánica do presente 
concurso, que é explicitada aos titulares dos datos, sendo aplicadas as medidas necesarias para 
salvagardar os dereitos, liberdades e lexítimos intereses destes. 

Infórmase aos titulares dos datos persoais que sexan recollidos no ámbito deste concurso que 
teñen dereito a solicitar a Super Bock o acceso aos datos persoais que lle concirnen, así como a 
que se proceda á súa rectificación, supresión, limitación do tratamento no que se refire ao titular 
dos datos ou do dereito de opoñerse ao seu tratamento, así como teñen o dereito á 
portabilidade deses datos e o dereito de retirar o consentimento en calquera momento, sen 
comprometer a licitud do tratamento efectuado en base ao consentimento previamente dado. 
Así mesmo, os titulares dos datos persoais teñen o dereito de presentar unha reclamación ante 
unha autoridade de control. 

Ademais, os titulares dos datos persoais poderán exercer os seus dereitos previstos na 
lexislación a través de contacto escrito co noso Encargado de Protección de Datos para o 
seguinte e-mail: privacy@superbockgroup.com . 



Para saber máis sobre como tratamos os seus datos persoais, consulte a nosa política de 
privacidade dispoñible en https://www.superbock.pt/es/artigo/privacy-police/ . 

 

Novena: Propiedade Intelectual 

Os participantes, ao achegar contidos protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou 
industrial á Web de Super Bock a través dos medios postos á súa disposición para iso, concede 
expresamente unha licenza non exclusiva, de ámbito mundial, sen limitación temporal nin 
territorial, transferible e con posibilidade de sublicencia, para a comunicación pública, incluída 
a posta ao dispor do público, transformación, distribución, fixación e reprodución que ostenten 
os participantes sobre estes dereitos, para o que, garanten obter as autorizacións necesarias de 
calquera terceiros que puidesen participar na creación das obras ou contidos, ben realizándoas 
ou como titulares de contidos incluídos nas mesmas. En particular, pero non con carácter 
limitativo, os concursantes aceptan: participar en calquera acción de relacións públicas de ampla 
cobertura mediática, así como a inclusión do seu nome e imaxe na páxina web de Super Bock, e 
as súas redes sociais; en notas/comunicados de prensa e/ou en calquera material publicitario 
ou promocional que sexa elaborado por Super Bock con imaxes vídeos, e música das bandas 
participantes. 

Os participantes e o gañador/é responderán fronte a Super Bock, ou fronte a terceiros, de 
calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da 
cesión de dereitos e garantías contidas nas presentes Bases e deixarán indemne a Super Bock 
fronte a calquera responsabilidade que se puidese derivar da infracción dos dereitos de imaxe, 
propiedade intelectual ou industrial, así como de incumprimento da normativa aplicable, que 
puidese derivarse da achega por parte destes participantes dos contidos ao Concurso e pola súa 
utilización por parte de Super Bock nos termos descritos nestas Bases. 

 

Décima: Responsabilidade 

SUPER BOCK resérvase a facultade de cancelar, suspender ou modificar as presentes Bases, así 
como a organización, e/ou xestión do presente Concurso. 

 

Undécima: Resolución de conflitos e foro aplicable 

Establécese un período máximo de recepción de reclamacións que se remitirán a 
superbock@superbockgroup.com, polo que transcorrido un mes desde dáta ao final do 
Concurso non se atenderá ningunha reclamación relacionada coa mesma. 

Para toda cuestión litixiosa que puidese emanar do presente Concurso, tanto Super Bock como 
os Gañadores e participantes na mesma, fan expresa renuncia a calquera foro que puidese 
corresponderlles, e expresamente sométense aos Xulgados e Tribunais de Portugal. 


