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Sorteig de quatre bicicletes entre la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona que
respongui a l’enquesta de mobilitat UB 2022.
Primera. Objecte
La Universitat de Barcelona (UB) durà a terme un sorteig entre la comunitat universitària que participi en
l’enquesta de mobilitat UB 2022.
Segona. Terminis de l’enquesta i sorteig
L’enquesta s’activarà la setmana del 15 de febrer i estarà oberta fins al 15 de març de 2022. El sorteig
es realitzarà la segona quinzena de març de 2022 a través d’una eina que assignarà quatre números de
manera aleatòria entre els participants que hagin respost l’enquesta, i quatre números més com a
reserves. El sorteig se celebrarà en presència de la vicerectora d’Igualtat i Gènere, o qui delegui, que
estendrà l’acta corresponent.
Per participar en el sorteig caldrà omplir el formulari que es troba al final de l’enquesta. Cada persona
només podrà participar una sola vegada en el sorteig i només seran vàlides les adreces electròniques
@ub.edu o @alumnes.ub.edu.
La UB notificarà a les persones guanyadores l’obtenció del premi mitjançant correu electrònic des de
ossma@ub.edu a l’adreça facilitada prèviament en el formulari corresponent. Per acceptar el premi, les
persones guanyadores hauran de respondre al correu rebut en un termini màxim de tres dies hàbils a la
data de comunicació. Si no s’obtingués resposta en el termini establert, es passarà a contactar amb els
reserves seguint l’ordre dels mateixos.
Tercera. Premi
Quatre bicicletes del projecte Rebiciclem de Biciclot, fins a un valor màxim de 230 euros cadascuna. La
bicicleta s'haurà d’anar a buscar al local de Biciclot al Poblenou (c. Pere IV, 58-60, Barcelona). El premi
és personal i intransferible i no és susceptible de canvi, alteració o compensació.
Quarta. Dades requerides, finalitat i base legal
Per poder formar part del sorteig previst en aquestes bases, els participants hauran de facilitar les dades
requerides en el formulari que apareixerà al final de l’enquesta. Aquestes dades són obligatòries i es
recullen amb l’única finalitat de la realització del sorteig així com per poder contactar amb els guanyadors.
Cinquena. Informació relativa al tractament de dades personals.
1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat
de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de
correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
2. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és gestionar el sorteig.
3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; i Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
4. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser
recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar del seu tractament.
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5. Els destinataris de les dades són la Universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. Així mateix,
publicarem la resolució del sorteig al lloc web de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB
(www.ub.edu/ossma) amb les dades necessàries de les persones premiades. No es contempla cap altra
cessió de dades, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades
necessàries.
6. Podeu accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la
limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu
postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic
(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que
us identifiqui.
7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de
protecció de dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona),
o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
8. També teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
9. Amb la resposta afirmativa relativa a la participació en el sorteig inclosa en l’enquesta de mobilitat, la
persona interessada declara haver llegit aquest dret d’informació i, en el cas que faciliti dades personals
de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut d’aquesta base.

Sisena. Acceptació de les bases
El fet de participar en el sorteig implica que la persona participant accepta totalment les condicions
d’aquestes bases.
La UB es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases, i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixarlo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada. L’organització queda exempta de tota obligació
o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de
l’organització, la promoció s’hagués d’anul·lar o suspendre.
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