
 
 
BASES DEL SORTEIG DEL #CHALLENGE DEL MUSEU DE LES AIGÜES A LES XARXES 
SOCIALS  
 
Amb la vostra participació al #challenge del Museu de les Aigües, podreu concórrer al sorteig d’un 
exemplar dels llibres Em dic aigua!  i Abecedari socioecològic.  
 

COM PARTICIPAR-HI 
 

Compartiu la imatge que proposem des del Museu de les Aigües amb l’etiqueta indicada. 

 

SORTEIG 
 

Entre totes les persones que hagueu penjat i etiquetat imatges en obert a les xarxes socials 
sortejarem un exemplar dels llibres Em dic aigua!  i Abecedari socioecològic.  

 

SELECCIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES 
 

El sorteig es realitzarà mitjançant un sistema informàtic aleatori.  

 

CONTACTE AMB LES PERSONES GUANYADORES I LLIURAMENT DEL PREMI 
 

Al final de cada període el Museu de les Aigües contactarà per missatge privat amb la persona 
guanyadora a través dels seus perfils oficials i li demanarà la següent informació: 

• Nom i cognoms 

• Adreça postal 

• Telèfon de contacte 

• Adreça de correu electrònic 

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS BASES 
 

El Museu de les Aigües es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, 
supressió i/o adició a les presents bases. 



 
 

 

CAUSES DE FORÇA MAJOR 
 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs, quan concorrin causes de força major que 
així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de cap tipus de reclamació. 

 

EXCLUSIONS I LIMITACIONS 
 

En cas que es detectés qualsevol anomalia o se sospités que una persona participant està 
impedint el correcte desenvolupament del concurs, el Museu de les Aigües podrà, de forma 
unilateral, eliminar la inscripció d’aquesta persona. 

 

DADES PERSONALS 
 

El Museu de les Aigües informa que les dades de les persones participants s’inclouran en un fitxer 
de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de gestionar la seva participació en 
aquest concurs. L’entitat encarregada de la gestió d’aquest servei és la Fundació Agbar. 

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades, podeu consultar el següent enllaç: 
https://www.fundacioagbar.org/ca/avis-legal 

Es garanteix a totes les persones participants que s’han pres les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat legalment previstes per a 
aquest tipus de fitxers. En cap cas les dades se cediran sense consentiment a altres entitats ni es 
tractaran amb finalitats diferents de les que es detallen en el primer paràgraf d’aquesta clàusula. 

En qualsevol moment, la persona participant podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació 
i cancel·lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, adreçant-se a Ctra. de 
Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, o a través del correu electrònic 
fundacioagbar@agbar.es. 

La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes 
bases pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció de les 
persones guanyadores. L’incompliment d’aquestes bases per part de la persona concursant en 
comportarà l’exclusió. 
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