BASES LEGALS DEL SORTEIG D’UN TELÈFON MÒBIL ENTRE
ELS TITULATS I TITULADES DE GRAU I MÀSTER DEL CURS
2020-2021 DE LES UNIVERSITATS CATALANES QUE
RESPONGUIN L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS
ESTUDIANTS D’AQU CATALUNYA
24 de novembre de 2021

Primera. Objecte
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant, AQU
Catalunya) és una entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat, amb
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni per al compliment dels seus
fins, creada mitjançant la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (Publicada en el DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de
2015), l’objecte de la qual és promoure i garantir la qualitat de l’educació superior, d’acord
amb estàndards acadèmics i socials internacionals i europeus de qualitat i de conformitat
amb la normativa vigent, i proporcionar als agents de l’educació superior criteris i referents
per a assolir els màxims estàndards de qualitat en el compliment de llurs funcions, tot
atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat.
Entre les funcions d’AQU Catalunya reconegudes per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, destaca
l’anàlisi del desenvolupament de l’educació superior per tal d’aportar orientació experta i
assessorament a les universitats, i contribuir així a promoure l’excel·lència dels serveis
prestats. Sobre això, i amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi de la situació i evolució de
l’educació superior, l’Agència elabora informació estadística i indicadors que ajuden a
expandir la informació pública que demostra l’estat de la qualitat dels serveis que ofereixen
les universitats, tot contribuint a la rendició de comptes a la societat.
AQU Catalunya, d’acord amb la normativa aplicable i amb l’objectiu de complir amb les
funcions que li són reconegudes, elabora amb caràcter anual una enquesta destinada a
conèixer la satisfacció dels titulats i titulades de graus universitaris, màsters i ensenyaments
artístics superiors sobre els estudis que han cursat.
AQU Catalunya, amb la finalitat de potenciar el coneixement i la participació en l’enquesta
esmentada, portarà a terme, per mitjà dels seus canals de comunicació, el sorteig d’un
iPhone 13 entre les persones titulades participants en l’enquesta de Satisfacció dels titulats i
titulades de grau, màsters i ensenyaments artístics superiors de l’any 2021.
Per poder formar part del sorteig previst en aquestes bases legals, les persones participants
han d’haver respost l’enquesta de Satisfacció de manera completa, respondre
afirmativament a participar en el sorteig i proporcionar les seves dades de contacte.

Segona. Terminis de l’enquesta i sorteig
L’enquesta estarà activa des del dia 1 de desembre de 2021 fins al 31 de gener de 2022 i el
sorteig es realitzarà el dia 18 de febrer de 2022 per mitjà d’una eina de selecció aleatòria
que escollirà al guanyador o la guanyadora entre les persones titulades universitàries que
hagin respost l’enquesta l’Enquesta de Satisfacció als titulats i titulades de graus, màsters i
ensenyaments artístics superiors d’AQU Catalunya. Addicionalment, per mitjà de la mateixa
eina de selecció aleatòria, s’extrauran dues persones titulades més com a reserves per al
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supòsit que la persona titulada seleccionada en primer lloc no sol·liciti el premi en el termini
previst o sigui impossible establir-hi contacte.
AQU Catalunya notificarà al guanyador o guanyadora del sorteig l’obtenció del premi
mitjançant correu electrònic a l’adreça prèviament facilitada per les persones titulades i per
telèfon. El correu electrònic enviat a la persona guanyadora indicarà com procedir per rebre
el premi i serà necessari que el guanyador o guanyadora el respongui en el termini de tres
dies hàbils des de la seva recepció, a comptar del mateix dia de la comunicació.
En el supòsit que sigui impossible contactar amb la persona seleccionada en primer lloc o no
s’obtingués resposta en el termini indicat, AQU Catalunya procedirà a contactar amb els
reserves, per ordre, els quals disposaran del mateix termini de tres dies hàbils des de la
recepció del correu electrònic per a reclamar el premi.
AQU Catalunya farà el lliurament del premi a la persona que acrediti degudament la seva
identitat.
El sorteig es declararà desert en el cas que cap de les tres persones seleccionades reclami el
premi segons el procediment indicat en aquestes bases. En aquest cas, el premi es reservarà
per a l’enquesta Satisfacció següent.
La persona guanyadora autoritza a AQU Catalunya autoritza AQU Catalunya perquè publiqui
al web de l’Agència la seva identitat (nom i cognoms) com a premiat.
AQU Catalunya garanteix que el sorteig es fa en igualtat d’oportunitats entre les diferents
persones participants. Per això, qualsevol ús abusiu o fraudulent d’aquestes bases legals
donarà lloc a la supressió del participant del sorteig. Així mateix, la resposta a l’enquesta per
part de cada persona titulada només es computarà una vegada, tot i que per qualsevol
circumstància l’hagi pogut enviar més d’un cop.

Tercera. Premi
El premi és un iPhone 13, amb les característiques següents:
-

Pantalla de 6,1″
128 GB d’emmagatzematge

El premi és personal i intransferible. Així mateix, en cap cas el premi serà susceptible de
canvi, alteració o compensació. El valor aproximat de l’iPhone és de 900 euros.

Quarta. Dades requerides, finalitat i base legal
Per poder formar part del sorteig previst en aquestes bases legals, els participants han de
(1) respondre afirmativament a la pregunta de l’enquesta que els ofereix la possibilitat de
participar al sorteig i (2) proporcionar els seu nom, correu electrònic i telèfon de contacte.
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Cinquena. Dades de caràcter personal
1. Legitimació i consentiment de la persona interessada
D’acord amb l’article 6 de la Llei 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades
personals i de garantia dels drets digitals, el present tractament es troba basat en el
consentiment de l’afectat i, per tant, l’acceptació de les bases per participar en el sorteig
constitueix la seva base jurídica legítima. El consentiment podrà ser revocat lliurement en
qualsevol moment i la seva retirada produirà efectes a partir del moment de la seva
activació.
2. Responsable del tractament
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb N.I.F. Q-0801199A,
amb adreça al carrer d’Enric Granados, número 33, de Barcelona, 08007, i correu electrònic
infor@aqu.cat, és titular i responsable dels fitxers de dades personals recaptades i
gestionades.
3. Finalitat del tractament
Gestionar la participació de les persones titulades en el sorteig de l’enquesta de Satisfacció
de l’any 2021.
4. Destinataris
El destinatari únic és AQU Catalunya.
No es preveuen cessions a tercers o transferències internacionals de dades, tret que sigui
una obligació legal.
5. Drets dels participants
En relació amb les dades de caràcter personal, les persones titulades participants en
l’enquesta Satisfacció poden sol·licitar a AQU Catalunya l’exercici dels drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, 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 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
L’exercici dels drets de protecció de dades davant d’AQU Catalunya es pot efectuar
mitjançant l’enviament d’una comunicació a l'adreça de correu electrònic infor@aqu.cat, de
correu postal adreçat a AQU Catalunya, c/ d'Enric Granados, 33, 08007 Barcelona, o bé per
mitjà d'altres maneres admeses en dret.
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6. Període de conservació de les dades
El període de conservació de les dades facilitades per a la realització del sorteig serà el
necessari per a la gestió d’aquest sorteig i el lliurament del premi.

Sisena. Acceptació de les bases
El sol fet de participar en l’enquesta Satisfacció implica que la persona participant accepta
totalment les condicions de les presents bases legals i l’acceptació del criteri d’AQU
Catalunya en quant a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.
AQU Catalunya es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases legals i, fins i tot,
d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que concorri una causa justificada.
Aquests extrems seran comunicats pels mateixos mitjans i amb el mateix grau de publicitat
donat al sorteig.
AQU Catalunya queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per
causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’Agència, la promoció s’hagués
d’anul·lar o suspendre.

Setena. Comunicació a l’AEAT i sol·licitud de dades fiscals dels
participants
AQU Catalunya comunicarà a l’AEAT l’obtenció del premi per part de la persona titulada
guanyador/a del sorteig d’un iPhone 13 als efectes oportuns.
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