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E N Q U E S T A  D E  M O B I L I T A T  
 

 

ELS PARTICIPANTS Podran participar en el concurs “Enquesta de Mobilitat” les que compleixin els següents 

requisits: 

 

1. Hagin respòs a l’”Enquesta Mobilitat” de forma online. 

2. En el moment de respondre a l’enquesta, estiguin empleades directament per 

alguna de les empreses col·laboradores en el projecte, independentment de la seva 

categoria professional. 

3. Hagin facilitat un telèfon de contacte en el moment de realitzar l’enquesta, 

entenent que és necessari per poder contactar amb el premiat. 

4. Acceptin les condicions d’aquestes bases. 

 

 

 

EL PREMI El premi serà una bicicleta plegable amb un valor estimat de 300 € aproximadament. El 

sorteig se celebrarà el 29 d’abril del 2011. 

 

La imatge, marca i model de la bicicleta mostrada pot ser orientativa. L’organització es 

reserva el dret de canvi en funció de 

l’oferta i estoc de bicicletes disponibles en 

el moment de la celebració del sorteig. 

 

En cap cas es podrà canviar el premi per 

diners en efectiu. 

 
Marca i model: Yeah YVA 061 

Característiques tècniques: Elegant i molt fàcil de 

plegar. Quadre alumini 7005. Sistema fàcil i segur 

plegat, patent DLT. Bieles alu. 6 velocitats Shimano. 

Equip de llum amb far, dinamo i pilot. 2 pedals 

plegables. Frens i comandaments V. alumini. Colors 

Blau, blanca, verd poma i negre. Pes: 12,3 Kg. 

 

 

 

EL PREMIAT L’elecció del guanyador de cada premi serà responsabilitat del Club EMAS, que 

mitjançant un sistema imparcial i aleatori escollirà el guanyador del sorteig entre els 

participants. 

 

El resultat del sorteig serà comunicat al beneficiari en el termini dels propers 10 dies 

hàbils mitjançant el telèfon que hagi facilitat en el moment de realitzar l’enquesta. 

Donat que l’enquesta és anònima, el premi serà atorgat a la persona que primer 

respongui al número de telèfon i que manifesti haver realitzat l’enquesta i compleixi el 

requisit d’empleat. En el cas que durant aquests 10 dies hàbils no s’obtingui una 

resposta per part del guanyador, es procedirà a un nou sorteig, fins a un màxim de 5 

repeticions. 

 

A no ser que s’acordi una alternativa, el premiat haurà de recollir el premi a les 

instal·lacions del Club EMAS (C. Josep Anselm Clavé, 2, 4a planta, CP 08002, de 

Barcelona). El termini per recollir el premi és de 30 dies naturals a partir de la 

corresponent notificació oficial. Transcorregut aquest termini s’entendrà que el 
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beneficiari desisteix del premi i aquest es declararà desert. 

 

El premiat, per fer efectiu el premi, haurà d’acceptar la publicació en la pàgina web i 

revista institucional del Club EMAS, i la de la seva empresa, del seu nom, població, 

empresa on treballa i una fotografia seva amb el premi. La renúncia a aquesta publicació 

implicaria la renúncia al premi i donaria lloc a un nou sorteig. 

 

Club EMAS es reserva el dret de verificar que la persona premiada era realment un 

treballador directe d’alguna de les empreses participants en el moment de respondre 

l’enquesta. 

 

 

TRACTAMENT DE 
DADES DE 
CARÀCTER 
PERSONAL 

S’informa que en la participació a l’enquesta, el Club EMAS només tindrà accés al 

número de telèfon mòbil o fix del participant que voluntàriament el faciliti, sense que el 

pugui relacionar amb cap altra dada més de caràcter personal.  

 

El telèfon dels participants s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i 

s’utilitzaran amb la única finalitat de poder notificar el premi al beneficiari del sorteig 

 

Es garanteix al premiat i a tots els participants que es prenen les mesures tècniques i 

organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes 

per a aquest tipus de fitxers. En cap cas, les dades personals se cediran a altres entitats 

ni es tractaran amb diferents finalitats de les quals es comenten en el primer anterior. 

 

El guanyador, en el mateix moment en que participa d’aquest sorteig, autoritza a el Club 

EMAS i a la empresa on treballa perquè faci difusió de la seva condició de guanyador i 

publiqui el seu nom complert i una imatge personal amb el premi, sigui en mitjans 

escrits o online. 

 

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de 

cancel·lació que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant un correu 

electrònic que indiqui la petició concreta a l’adreça info@clubemas.cat. Si es prefereixen 

les comunicacions per correu ordinari, l’adreça és: Club EMAS. Josep Anselm Clavé, 2, 4a 

planta, CP 08002, de Barcelona. 

 

 

 

ORGANITZA 

 

T. 933 188 058 – F. 933 171 463 

C. Josep Anselm Clavé, 2, 4a planta 

08002 Barcelona 

info@clubemas.cat –  www.clubemas.cat 

 

 

 


