
 

 

 

 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL Nº 61/2021, RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES BASES I LA 
CONVOCATÒRIA DEL SORTEIG 10 ANIVERSARI DE TECNOCAMPUS  
Núm. Expedient:  72/2021 
 
 

D’acord amb els seus estatuts, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme té la missió desenvolupar 

estudis d’educació superior, amb una oferta adaptada a les necessitats del territori i compromesa amb 

un model educatiu central en els pilars de la professionalització, l’emprenedoria i la 

internacionalització, centrat especialment en la programació d’estudis universitaris de qualitat de grau 

i de postgrau en relació a tres àmbits temàtics: i) L’enginyeria i els estudis tècnics; ii) L’empresa, la 

gestió i les ciències socials; iii) Les ciències de la salut.  Amb l’objecte d’oferir la prestació de serveis de 

formació superior ostenta la titularitat dels centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.   

 

Per tal de portar a terme aquest objectiu, esdevé cabdal promoure i estimular entre l’estudiantat de 

TecnoCampus la seva participació en activitats culturals complementàries i estimular la seva 

participació en la consolidació de la Comunitat TecnoCampus. Tanmateix també és important per a 

TecnoCampus contribuir a la promoció i difusió del seu projecte universitari al territori per mitjans 

efectius. Dins aquesta línia, la fundació treballa per aconseguir una presència destacada en les xarxes 

socials Instagram, Twitter i Facebook,  com a mitjà de comunicació amb la comunitat TecnoCampus, on 

es pugui informar i compartir continguts d’interès per als membres de la seva comunitat.  

 

Com a acció per a vehicular la consecució d’aquests objectius, es presenta informe-proposta per a 

convocar el Sorteig 10 aniversari Tecnocampus, amb l’objectiu de multiplicar el seguiment i la presència 

de Tecnocampus en les xarxes socials abans referides, tota vegada que proporcionar a l’estudiantat 

TecnoCampus l’oportunitat de gaudir d’una gratificació vinculada amb la difusió del llibre dels 10 anys 

del TecnoCampus, junt amb altres entitats col·laboradores d’aquest 10è aniversari. 

 

Les bases del sorteig estableixen els requisits de participació mitjançant l’aportació de comentaris en el 

perfil instagram corporatiu @viueltecnocampus, terminis, procés del sorteig en base a les aportacions 

realitzades pels participants i mecanisme de designació mitjançant la plataforma Commentpicker que 

escollirà 3 comentaris a l’atzar i 3 candidats més en llista d’espera. S’atorgarà a cada guanyador una 

gratificació consistent en un menús per a 2 persones en un dels tres restaurants de Mataró 

col·laboradors en la creació del plat Tecnocampus.  Es preveu la publicitat de les bases en la web del 

Tecnocampus i en xarxes socials. 

 

Vist  tot el qual i en virtut de les competències que em confereixen els Estatuts de la Fundació en el seu 
article 32,  RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases i convocatòria del Sorteig 10è aniversari Tecnocampus d’acord amb el 
document annex 1. 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON.-  Aprovar proveir la dotació del sorteig. 
 
TERCER.- Procedir a donar publicitat de la convocatòria pels mitjans escaients. 
  
 
 
 
 
El Director General 
Josep Lluís Checa López  
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BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG 10È ANIVERSARI DE TECNOCAMPUS 
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme presenta les següents bases de sorteig amb 
l’objectiu de gratificar amb un a deferència a aquells 3 estudiants Tecnocampus que, havent  
participat a Instagram de la promoció reflectida en les bases i complint amb els requisits de les 
mateixes, en resultin guanyadors. La finalitat de l’acció és desenvolupar l’activitat indicada en les 
bases a través del perfil corporatiu de l’entitat (@viueltecnocampus) de la xarxa social Instagram, 
en relació al 10è aniversari de Tecnocampus.  

1. Àmbit i durada 
 
La participació en el sorteig és gratuïta i va adreçada de manera exclusiva als estudiants o 
exestudiants dels tres centres universitaris del TecnoCampus de grau i màster. 
 
La promoció començarà el dimecres 14 de juliol del 2021 i finalitzarà el diumenge 18 de juliol del 
2021 a les 23:59h. 

2. Condicions de participació  
 
Per poder participar en el sorteig cal complir amb els requisits i accions que s’indiquen a 
continuació: 
 

1. Cal ser estudiant del TecnoCampus i haver formalitzat la matrícula en el curs acadèmic 
2020/21 o haver finalitzat els estudis universitaris de grau o de màster al TecnoCampus. 

2. També s’ha de ser titular d’un compte d’Instagram. El perfil ha de ser real i actiu, amb 
publicacions prèvies, no pot haver-hi sospita que s’ha creat específicament per participar en 
el sorteig.  

3. Haurà de seguir el compte corporatiu del TecnoCampus a Instagram (@viueltecnocampus), 
posar “m’agrada” a la publicació on s’anuncia i s’explica el sorteig, i etiquetar una persona 
amb la qual el participant li agradaria gaudir del menú per a dues persones en un dels tres 
restaurants participants en la promoció (La Marineta, Els dos cuiners o Sangiovese). 

4. Cada participant pot comentar la publicació més d’una vegada sempre que les persones 
mencionades siguin diferents cada vegada que l’usuari hi participa. A més comentaris, més 
possibilitats de guanyar. En cas que l’organització comprovi que un participant ha comentat 
diverses vegades etiquetant les mateixes persones, el participant serà automàticament 
desqualificat. Tot i que es pugui participar més d’una vegada, cada usuari només podrà 
guanyar un dels tres menús. 

3. Mecànica del sorteig 
 
Es farà selecció de tres persones guanyadores a través de la plataforma commentpicker, que 
escollirà tres comentaris a l’atzar. També se seleccionaran tres persones suplents, que pel mateix 
ordre que sorgeixin quedaran en llista d’espera per rebre la gratificació en cas que alguna de les 
persones guanyadores no complissin un o més dels criteris de participació o en desistissin. 
 

mailto:https://commentpicker.com/business-instagram.php
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El sorteig tindrà lloc el dilluns 19 de juliol del 2021 a partir de les 12 hores i s’emetrà en directe a 
través del perfil corporatiu del TecnoCampus (@viueltecnocampus). La retransmissió del sorteig 
no es penjarà posteriorment a Instagram Stories, però si la relació de les persones seleccionades.  
 
Les persones guanyadores s’anunciaran a través d’Instagram Stories del perfil corporatiu oficial 
del TecnoCampus (@viueltecnocampus), i se’ls enviarà un missatge per privat a través de la 
mateixa plataforma per procedir a les comprovacions pertinents. 
 
Les persones guanyadores hauran de proporcionar la informació necessària per tal de comprovar 
que compleixen els requisits de les bases legals de participació.  
 
En cas que les persones guanyadores no compleixin els requisits de participació i/o de no rebre 
cap resposta al missatge notificant que ha estat la persona guanyadora en un període de cinc dies 
naturals a comptar des del dia del sorteig, perdrà tot el dret sobre la gratificació atorgada en virtut 
d’aquest sorteig. Es procediria llavors a contactar amb els suplents per ordre de prelació, els quals 
estaran subjectes a les mateixes condicions.  
 
Si s’evidencia que qualsevol de les persones participants no compleix els requisits exigits en les 
bases o que les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es 
consideraria nul·la i quedarien automàticament excloses del sorteig, perdent així tot el dret sobre 
la gratificació atorgada.  
 
La participació en el sorteig implica l’acceptació i el compliment de les presents bases de 
participació, de manera que tots els participants que vulnerin les presents bases no podran optar 
a guanyar el Sorteig 10è aniversari. 
 
4. Resultat del sorteig 
 
La gratificació que s’atorga dins aquest sorteig consisteix en, per a cadascuna de les 3 persones 
que en resultin guanyadores i segons les condicions de les bases, un menú per a dues persones 
en un dels tres restaurants que han col·laborat en el llibre del 10è aniversari de la institució (La 
Marineta, Els dos cuiners i Sangiovese). 

Es tracta d’un menú diari, de dilluns a divendres, en horari habitual d’obertura del restaurant, 
excloent la possibilitat de fer la reserva en cap de setmana o en horari festiu o en cap altra condició 
establerta amb el restaurant en qüestió. Cada menú té un valor màxim de 25 euros, i inclou la 
possibilitat de tastar el plat del TecnoCampus que cuina cada restaurant amb motiu del seu 10è 
aniversari. 

Les persones guanyadores tindran com a màxim fins al 31 de desembre del 2021 per poder gaudir 
del menú. Passada aquesta data, la gratificació quedarà sense efectes. 

No serà possible substituir la gratificació atorgada pel seu valor en metàl·lic. 

Un cop escollides les tres persones guanyadores, i verificades les credencials que les converteixen 
en aptes per a la gratificació, elles mateixes hauran de trametre un correu a 

comunicacio@tecnocampus.cat  indicant el nom de les dues persones que gaudiran del menú 
doble guanyat, el restaurant on es prefereix anar i el dia i hora preferibles per anar-hi. Amb aquest 
correu el departament de Comunicació de Tecnocampus contactarà amb el restaurant 
corresponent per confirmar la reserva.  

mailto:comunicacio@tecnocampus.cat
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La persona guanyadora accepta identificar-se i fer-se una fotografia gaudint del menú, fotografia 
que podrà ser compartida als perfils oficials de les xarxes socials del TecnoCampus. 

Un cop feta la reserva i avisat el restaurant, el TecnoCampus no es responsabilitza de possibles 
problemes amb la reserva i/o amb el restaurant, així com tampoc de l’ús que en faci el participant. 
En cas de no poder assistir-hi per força major, les persones guanyadores tindran una segona 
oportunitat per gaudir de la reserva. 

Juntament amb el menú per a dues persones, les tres persones guanyadores també rebran una 
còpia del llibre publicat amb motiu dels 10 anys del TecnoCampus. El llibre es recollirà en persona 
a les instal·lacions del TecnoCampus (avinguda d’Ernest Lluch, 32 08302 de Mataró). En venir a 
recollir el llibre, la persona guanyadora acceptarà identificar-se i fer-se una fotografia amb 
l’entrega oficial dels menús per part de del Departament de Comunicació i Màrqueting del 
TecnoCampus.  

5. Acceptació de les bases 

La participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l'acceptació expressa de les presents 
bases i el coneixement de la mecànica del sorteig. Tanmateix els participants també accepten: 

− les normes de la xarxa social d’Instagram a través de la qual es desenvolupa aquest sorteig. 

− que el TecnoCampus publiqui el seu nom (o identitat d’Instagram) en els seus comptes 
corporatius. 

− Respecte de la persona guanyadora, aquesta autoritzarà el TecnoCampus a la publicació de 
la seva imatge i nom en premsa, internet i xarxes socials. 

6. Dades errònies 

En el suposat cas que hi hagués errors en les dades que constin en el perfil del guanyador, de 
manera que no sigui possible la seva identificació i/o comunicació, TecnoCampus queda exempt 
de qualsevol responsabilitat. 

7. Publicació de comentaris impropis 

No seran acceptats comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que 
siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar els drets de tercers. Tampoc 
aquells comentaris contra particulars que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar, i a la pròpia imatge. 

 La participació en el present sorteig, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per 
part de les persones participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les 
Normes comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram. 

TecnoCampus no es responsabilitza dels danys ocasionats per comentaris que facin els i les 
participants en el sorteig, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’algú.   

8. Exclusions 
 
L’entitat organitzadora es reserva el dret a desqualificar perfils de participants en cas d’activitats 
fraudulentes, comentaris impropis o comportaments aparentment abusius o malintencionats. 

mailto:https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav
mailto:https://help.instagram.com/478745558852511
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9. Anul·lació, suspensió o modificació del sorteig 

TecnoCampus es reserva el dret d'anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna 
condició en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu 
normal desenvolupament segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó 
els participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació. 

 
10. Legislació aplicable i Jurisdicció Competent 
 
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Seran competents 
per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació a la validesa, 
interpretació o compliment d’aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Mataró. 

 
11. Cessió d'imatge i dades dels guanyadors  

Les persones guanyadores autoritzaran, mitjançant la signatura del corresponent document, a la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a què: 

a) aquesta publiqui al seu perfil de xarxes socials un llistat on consti el seu nom i cognoms per 
tal de fer públic el guanyador del sorteig.  

b) a què, mentre estiguin gaudint del menú, se’ls pugui prendre fotografies / fer filmacions en 
les que aparegui la seva imatge per a la seva posterior difusió, transformació i reproducció 
en qualsevol forma i mitjà, com poden ser, sense caràcter limitador, a l’espai web, revistes 
i tota mena de publicacions de la Fundació, amb finalitats informatives i de difusió de les 
activitats i instal·lacions de la Fundació; cedint els drets d’imatge que se’n derivin a la 
Fundació per tota la durada d’aquests drets i sense limitació territorial. 

12. Protecció de dades 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), EL TecnoCampus informa: 
 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF 
G62034111 i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona), 
delegat de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat;  i en qualitat de Responsable del 
Tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari informa:  

Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte 
del present sorteig en els termes que es determini, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així 
com difondre i donar publicitat dels resultats, i tramitar l’entrega de la gratificació.  

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el 

compliment d’una missió realitzada en interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD.  Pel 
que fa les autoritzacions d’imatge, el consentiment exprés en virtut de l’article 6.1.a) del 
RGPD. 
 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
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Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat 
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.  

Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament 
relacionades amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte 
per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 

Drets: L’estudiant/a podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), 
limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una 
fotocòpia del DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic 
a l’adreça electrònica; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits 
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
 
Podeu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web 
següent: www.tecnocampus.cat.  
 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
 

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING 
E-mail: comunicacio@tecnocampus.cat 

 
TecnoCampus Mataró-Maresme, av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)  

08302 Mataró (Barcelona) 
 

 
 
 
 

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
mailto:comunicacio@tecnocampus.cat
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