BASES LEGALS SORTEIG NÚMERO 1
REQUISITS PER PARTICIPAR-HI I MECÀNICA DEL SORTEIG
Poden participar en el concurs totes aquelles persones que es matriculin a un grau a la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) entre el 15 i el 18 de juliol del 2019. La participació es farà presencialment emplenant el formulari
disponible a l’estand d’Idiomes UPF durant la matrícula de primer de grau i també a la pàgina web.
TERMINI PER PARTICIPAR-HI I CONDICIONS DEL SORTEIG
Es podrà participar al sorteig del 15 al 18 de juliol durant la matrícula de primer de grau.
La participació en el sorteig implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
PREMI, NOTIFICACIÓ AL GUANYADOR I FORMA DE BESCANVI
1. El premi consisteix en un curs anual de 90 hores presencials de llengua a triar entre els següents
idiomes: alemany, anglès, italià, francès, àrab, rus, xinès o japonès. O, si l’estudiant ho prefereix,
podrà triar un curs d'espanyol (només Spanish Program).
2. El premi només es podrà gaudir durant l’any acadèmic 2019-2020 sense poder canviar l’any del
curs ni reclamar, en cap cas, l’import econòmic del curs. El premi és personal i intransferible.
3. Idiomes UPF es reserva el dret de cancel·lar qualsevol curs si no s’assoleix el nombre mínim
d’alumnes. Si un curs es cancel·la, el guanyador podrà escollir un altre curs.
4. El sorteig es farà el dia 19 de juliol entre totes les persones que hagin participat complint amb tots
els requisits establerts en aquestes bases legals, mitjançant el sistema aleatori del web random.org.

Per poder gaudir del premi, els guanyadors hauran d’acreditar que tenen coneixements suficients per
poder accedir al curs escollit a través d’un certificat vàlid (no anterior a maig de 2017). Si no tenen certificat,
hauran de fer una prova de nivell (dates disponibles a la nostra pàgina web). El cost de la prova (15€) l’haurà
d’abonar la persona guanyadora del sorteig. Si el guanyador no acredita tenir els coneixements suficients
per accedir a un dels cursos sortejats, el premi quedarà desert.
Notificació als guanyadors
Idiomes UPF contactarà amb el guanyador a través de correu electrònic a partir del 19 de juliol. També
comunicarà públicament el seu nom a través de les xarxes socials, la pàgina web i qualsevol altre mitjà que
Idiomes UPF consideri convenient.
Idiomes UPF es reserva el dret de sol·licitar informació o documentació addicional al guanyador i/o suplent
per comprovar que compleix tots els requisits establerts a aquestes bases. Els participants perdrien la seva
condició en cas de no aportar la documentació sol·licitada.
Forma de bescanvi
El guanyador haurà de confirmar el seu interès a accedir a un curs abans del dia 30 de setembre. En cas
contrari, perdrà el seu dret a gaudir del premi.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Els participants donen el seu consentiment perquè les dades personals facilitades puguin ser tractades per Idiomes UPF, sempre complint la LOPD. Les dades personals que Idiomes UPF
rebi dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat de la seva propietat i tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les
dades dels participants seran utilitzades per Idiomes UPF per dur a terme la promoció dels cursos.
En qualsevol moment, els participants del sorteig poden executar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals, de conformitat amb allò establert a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets poden executar-se mitjançant comunicació al correu electrònic
idiomes@upf.edu, que ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del DNI.
Acceptant aquestes bases l’usuari accepta cedir les seves dades a Idiomes UPF amb la finalitat d’emetre accions publicitàries per oferir serveis, inclús després de la data de finalització
del sorteig.
CANVIS
Idiomes UPF es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants en la promoció. L’organització es reserva el
dret d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada.
https://basicfront.easypromosapp.com/utils/dialog/tos/165917

