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“Acció climàtica a la universitat i des de la
universitat”
Bases de participació en el sorteig de dos lots de productes
sostenibles.
Qui pot presentar-s’hi?
Qualsevol persona major d’edat que hagi omplert la targeta del sorteig amb les seves
dades personals i que tingui un mínim de sis caselles signades per les diferents
empreses/entitats col·laboradores.
Com s’hi pot participar?
Per participar-hi, cal:
- Omplir la targeta del sorteig, que repartiran els organitzadors de la jornada, amb les
dades personals: nom, cognoms i correu electrònic.
- Visitar els estands de la Fira pel Clima i aconseguir la signatura d’un mínim de sis de
les empreses/entitats que hi participen.
- Dipositar la targeta del sorteig dins la caixa habilitada per a l’ocasió.
Com es poden aconseguir les firmes?
Per aconseguir les firmes, cal visitar sis de les vuit empreses/entitats que participen en
la Fira pel Clima i escoltar les seves propostes. En finalitzar la breu explicació, el
responsable de cada empresa/entitat signarà una casella.
Quin és el premi?
Se sortejaran dos lots formats pels productes següents:
LOT 1











Boc’n’Roll - Roll’Eat
Tàper de bambú Ekobo - Inokim
Entrades dobles per a la conferència Basuraleza - Proyecto Libera
Ampolla d’aigua reutilitzable - UIC Barcelona negre
Motxilla - UIC Barcelona
Bolígraf - UIC Barcelona
Samarreta - UIC Barcelona
Funda d’ordinador - UIC Barcelona
Samarreta o tàper de bambú - Too Good to Go.
Producte Luffa Zero Waste Shop
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LOT 2:









Motxilla - UIC Barcelona
Bolígraf - UIC Barcelona
Samarreta - UIC Barcelona
Funda d’ordinador - UIC Barcelona
Ampolla d’aigua reutilitzable Dooper - Inokim
Entrades dobles per a la conferència Basuraleza - Proyecto Libera
Sabó natural – Santulana
1 val per 1 cistella de fruita i verdura de 3-4 kg d’uns dels 3 Ruscs: Pasta i Gra,
Sant Antoni o Arc de Triomf. La persona guanyadora haurà d’escriure un correu
a lacolmenadegracia@gmail.com per poder bescanviar el val.

Com es tria la persona guanyadora?
El mateix dijous 21 de novembre a les 14.30 h, un cop acabada la Fira pel Clima, es farà
el sorteig dels dos lots de productes sostenibles al passeig de la Fontana. Una mà
innocent traurà dues targetes a l’atzar de la caixa on s’han dipositat prèviament.
Com s’avisarà la persona guanyadora?
Si es dona el cas que la persona guanyadora de cada lot no està present en aquell
moment, se l’avisarà per correu electrònic (a l’adreça indicada a la targeta) durant el
dijous 21.
L’entrega dels premis es farà durant el divendres 22 o el dilluns 25, i se’n farà difusió a
les xarxes socials i a la pàgina web del Taller Transversal de Sostenibilitat.
Protecció de dades
En compliment de la nova Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i amb motiu de l’aplicació del nou Reglament
Europeu 2016/679 de protecció de dades, us informem que les dades de caràcter
personal que ens faciliteu, inclòs el correu electrònic, i que resulten necessàries per la
formalització, dur a terme la gestió administrativa, executar i desenvolupar tota l’activitat
docent i/o institucional pròpia de UIC Barcelona, seran utilitzades amb base jurídica a
l’interès legítim o amb el consentiment de l’interessat.
Així mateix us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà de la
targeta de participació en el sorteig de la Fira pel Clima seran tractades i quedaran
incorporades al fitxer titularitat de UIC Barcelona.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
al tractament de les vostres dades enviant un correu electrònic a l’adreça dpd@uic.es

