BASES LEGALS SORTEIG CAP DE SETMANA A TARRAGONA
La Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) amb CIF Q‐9350003‐A i amb domicili social a
C/ Escorxador s/n de Tarragona realitza el sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a
Tarragona durant la Fira Futura 2016.
En les presents bases es recullen les condicions del sorteig i participació en el mateix.
PRIMERA Participació
Per participar en el sorteig cal omplir la butlleta demanant informació, fer‐se una foto a
l’estand de la URV a la Fira Futura 2016 i pujar‐la al Facebook de la URV
(www.facebook.com/universitatURV), Twitter o Instagram amb els hashtags #URVPostgraus i
#Tarragona.
SEGONA.‐ Legitimació per participar
Podran participar en el sorteig tots els visitants de la Fira Futura 2016.
TERCERA.‐ Descripció del premi
El premi de la present promoció són dues nits a l’hotel AC de Tarragona en règim de dormir i
esmorzar per a dues persones.
QUARTA.‐ Mecànica de Participació.
4.1 Desenvolupament
Per participar en el sorteig cal omplir la butlleta de sol∙licitud d’informació, fer‐se un selfie a
l’estand que la URV té a la Fira Futura 2016 pujar‐la al mur de Facebook de la URV, Twitter o
Instagram amb els hashtags #URVPostgraus i #Tarragona.
Totes les fotografies pujades a Facebook, Twitter i Instagram participaran en un únic sorteig.
Els estudiants poden participar amb tantes fotos com desitgin. S’exclouran les fotos que es
considerin amb contingut inadequat o que no respectin la temàtica del concurs.
La participació en el sorteig únicament podrà realitzar‐se en la forma indicada en aquest
apartat, així com, l'acceptació expressa i sense reserves de les presents bases.

4.2 Notificació, acceptació del Premi i Lliurament del premi
D'entre totes les fotos participants en la promoció se celebrarà un sorteig aleatori a través del
web http://www.augeweb.com/azar/
El dia 26 d’abril a les 12:00 hores a la Fundació URV – Centre de Formació Permanent..
El número guanyador es publicarà a les xarxes socials de la URV (Facebook, Twitter i
Instagram).
Un cop acceptat el premi, es contactarà amb el guanyador/a i es podrà publicar el nom,
cognoms i fotografia de la guanyador/a a http://www.urv.cat

El premi serà lliurat a partir del dia 1 de maig prèvia acreditació de la persona que ho vingui a
recollir i podrà fer la reservar d’un cap de setmana per a dues persones entre l’1 i el 31 de maig
de 2016. Cal confirmar disponibilitat amb l’hotel.
El premi s’ha de recollir a la Fundació URV (avinguda de l’Onze de Setembre, 112 ∙ 43203 de
Reus)
L'agraciat tindrà un termini de dues setmanes a partir de l’1 de maig per anar a recollir‐lo.
El període de reclamacions finalitza el 15 de maig de 2016.
CINQUENA.‐ Condicions dels premis
El premi no pot ser canviat per qualsevol altre premi o pel seu valor en metàl∙lic

SISENA.‐ Limitació de Responsabilitats
La URV no es responsabilitza:
∙ Per l'ús del premi que l'agraciat pugui realitzar.
∙ De qualsevol eventualitat o contratemps que sorgeixi en el transcurs del gaudi del premi.

SETENA.‐ Reserva de drets
La URV es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri
o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.
Igualment URV podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent de la promoció, modificar les
presents bases en aquelles disposicions que siguin pertinents per aconseguir el correcte
funcionament del mateix.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, o dubte sobre la interpretació de les mateixes,
serà resolt a criteri de l'organització del sorteig.
La URV es reserva el dret de retirar el premi de forma automàtica i sense explicació de cap
tipus.

VUITENA.‐ Política de privacitat i drets d'imatge
El guanyador/a del sorteig autoritza a la URV a tractar les dades de caràcter personal amb
finalitats promocionals així com a publicar‐les en els seus llocs web corporatius i perfils oberts
en els diferents mitjans de comunicació social; tot això amb l'exclusiva finalitat de donar a
conèixer la campanya de promoció de l’oferta de postgrau.
Les dades personals seran incorporades als fitxers [GESTIÓ ACADÈMICA] i i [PROMOCIÓ DE
L'OFERTA ACADÈMICA I DE SERVEIS] inscrits al Registre General de Protecció de Dades de la
Agencia Española de Protección de Datos dels que és responsable la FUNDACIÓ URV (d'ara en
endavant FURV), NIF G43581321 amb domicili social al C. de l'Escorxador, s/n 43003
TARRAGONA, e‐mail: formacio@fundacio.urv.cat, amb la finalitat d'organitzar la gestió
acadèmica i informar‐vos de les activitats i serveis que oferim. Es preveuen cessions a la URV.

El guanyador autoritza expressament a la URV a reproduir públicament i utilitzar amb finalitats
publicitàries el seu nom i cognoms així com la fotografia o imatge que ens proporcioni, al web
www.urv.cat i www.fundacio.urv.cat, així com en qualsevol altra activitat o material publi‐
promocional relacionat amb la promoció en què ha resultat guanyador, sense limitació
geogràfica ni temporal i sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap
contraprestació econòmica, amb excepció feta del lliurament del premi obtingut.
Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions que poguessin atemptar al dret
a l'honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, de Protecció Civil al
Dret a l'Honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Els participants podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició al
tractament de les seves dades de caràcter personal en qualsevol moment de forma gratuïta
dirigint una comunicació per escrit a postgrau@urv.cat
NOVENA.‐ Legislació aplicable
La present promoció es regeix per la legislació espanyola vigent.

