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Concurs Amb qui o què vindries al @craimundet? 
 

Bases de concurs 
El CRAI Biblioteca del Campus de Mundet, convoca el concurs “Amb qui o què vindries al @craimundet?” per 

inaugurar el seu nou perfil d’Instagram. 

 Aquest concurs té la finalitat de donar a conèixer entre els nostres usuaris el nou compte d’Instagram amb 

motiu de la seva inauguració. 

 

Procés de participació 
Pot participar qualsevol usuari o usuària del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet que tingui un compte 

d’Instagram, pertanyi o no a la comunitat UB. 

El personal del CRAI Biblioteca del Campus de Mundet resta exclòs de participar en aquest concurs. 

Per a participar, l’usuari o usuària ha de: 

1. Seguir el nostre compte d’Instagram @craimundet 

2. Donar un “m’agrada” a la publicació que anuncia el concurs 

3. Contestar a la pregunta: 

Amb QUI o QUÈ vindries al CRAI Mundet? 

Es pot etiquetar a la persona o persones triades, o bé escriure una resposta lliure. 

4. El comentari més original serà el guanyador del concurs 

Es pot escriure més d’un comentari per participant. 

Els comentaris ofensius o de mal gust seran desqualificats. 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

Terminis 
S’indicarà l’inici del concurs a través del nostre compte d’Instagram, durant la setmana del 12 d’abril. 

El termini de participació acabarà el dimecres 21 d’abril a les 23:59h. 

La tria del comentari més original per escollir la persona guanyadora del concurs tindrà lloc entre el 22 i el 23 

d’abril, i s’anunciarà el seu nom el dia 23 d’abril. 

L’entrega del premi es realitzarà a partir del 23 d’abril. 

 

Resultats 
El Jurat que decidirà el comentari més original estarà format pel personal del CRAI Biblioteca del Campus de 

Mundet, que farà una votació entre els comentaris rebuts. 
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S’anunciarà la persona guanyadora a través de una publicació a l’Instagram i a través d’un missatge directe en 

la mateixa aplicació, sense perjudici que es faci difusió en altres canals. 

En cas que la persona guanyadora no compleixi els requisits d’aquestes bases, declini el premi o sigui impossible 

comunicar-s'hi, s’escollirà com a guanyadora la següent persona en nombre de vots. 

Segons el volum de participació i els recursos disponibles, es podria valorar la concessió d’accèssits a altres 

comentaris destacats o obsequis de participació. 

 

Premis 
Una llibreta i capsa artesanal, cortesia del taller/botiga La Frivé (https://lafrive.com/), i productes de 

marxandatge del CRAI UB. 

 

Lliurament de premis 
La persona guanyadora haurà de venir al CRAI Biblioteca del Campus de Mundet a recollir el premi. 

S’oferirà a la persona guanyadora la possibilitat d’enregistrar imatges de la recollida del premi per tal de 

difondre-les a les xarxes, amb el procediment corresponent d’autorització per la difusió d’imatges. 

 

Més informació 
Per a qualsevol informació relacionada amb el funcionament del concurs, podeu posar-vos en contacte amb el 

CRAI Biblioteca del Campus de Mundet a través de l’adreça bib_mundet@ub.edu o el telèfon 93 402 10 35.  

 

Informació relativa al tractament de les dades personals  
Les vostres dades personals seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals 

(Reglament General de Protecció de Dades i Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals). 

En cas que etiqueteu a un tercer en la publicació, us comprometeu a facilitar-li aquesta informació.  

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 és la gestió del concurs.  

3. La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és el compliment d’una missió en interès 

públic, en base a allò establert per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i la Llei 1/2003, de 

19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

4. Les vostres dades personals 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. 

5. La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. El nom del 

compte d’Instagram de la persona guanyadora serà publicat als comptes d’Instagram i Twitter del CRAI 

Biblioteca del Campus de Mundet, i si s’escau, a la web del CRAI UB, al Twitter del CRAI UB o al Blog del CRAI UB. 

https://lafrive.com/
mailto:bib_mundet@ub.edu
mailto:secretaria.general@ub.edu
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No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament 

s’enviaran les dades necessàries. 

6. Podeu accedir a les vostres 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 l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 14 d’abril de 2021 
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