


 
 
 BASES II CONCURS DE PIULADES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE. 
FACULTAT D’ECONOMIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere, la Facultat d’Economia de la Universitat de València, a través de la 
Comissió d'Igualtat, convoca la segona edició del concurs Piulades contra la 
violència de gènere. 

1. OBJECTE  

L’objecte d'aquest concurs és premiar la millor piulada contra amb la violència 
de gènere realitzada per estudiants i estudiantes de la Facultat d’Economia de 
la Universitat de València, de forma individual.  

El concurs consisteix en l'enviament de missatges, lemes o expressions contra 
la violència de gènere a través de Twitter. 

Les bases d’aquesta convocatòria es publiquen al tauler oficial de la Universitat 
de València (tauler.uv.es), al tauler d'anuncis de la Facultat d’Economia i a la 
pàgina web de la Facultat d’Economia [http//links.uv.es/fil7yav], així com en 
els mitjans que es consideren més adients. Les posteriors comunicacions amb 
els candidats i les candidates postulades es faran mitjançant correu electrònic 

2. PARTICIPANTS 

Hi pot participar qualsevol estudiant o estudianta de la Facultat d’Economia de 
la Universitat de València. 

3. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El període d'enviament de les piulades comença l'1 i acaba el 18 de novembre 
de 2019.  

4. PROCEDIMENT 

Les piulades s’han d'enviar mitjançant Twitter, amb l’etiqueta 
#FdEcontraviolenciadegenero i un esment a @FdEconomiaUV.  

5. PREMI 

El 25 de novembre de 2019, la Facultat d´Economia publicarà a les pantalles 
del campus la piulada guanyadora, la qual hi romandrà durant una setmana. 
El guanyador o la guanyadora rebrà un obsequi representatiu de la Comissió 
d'Igualtat de la Facultat d’Economia durant l’acte públic institucional 
que tindrà lloc aquell dia. En el transcurs de l'acte es llegirà la piulada 
guanyadora. 



6. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 

La piulada guanyadora serà elegida tenint en compte els criteris següents: 

• El 60% de la puntuació obtinguda estarà en funció del nombre de 
“M'agrada” obtinguts durant el període d'enviament de les piulades. 

• El 40% restant s'obtindrà de la puntuació atorgada per un jurat, 
nomenat per la Comissió d'Igualtat i format per tres membres d'aquesta, 
en funció de l'originalitat i la pertinència de les piulades. 

La decisió del jurat es comunicarà mitjançant missatge privat per Twitter. El 
guanyador o la guanyadora de la piulada haurà de contactar en un termini de 
48 hores, des de la comunicació, amb el Deganat de la Facultat d’Economia 
(cristina.crespo@uv.es) per identificar-se i acceptar expressament les bases 
d'aquesta convocatòria. Si transcorregut aquest temps no hi ha resposta, 
s'entendrà que renuncia i es nomenarà un nou guanyador o guanyadora. 

La Facultat d’Economia es reserva el dret d'utilitzar qualsevol de les piulades 
participants en el seu suport a les accions de lluita contra la violència de gènere. 

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació implícita de les bases 
de la convocatòria. 
 
7. DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
7.1. Dades del Responsable  
Universitat de València Estudi General.  
CIF: Q4618001D  
Av. Blasco Ibáñez 13  
46010 València  
lopd@uv.es  
7.2. Finalitats i base jurídica del tractament  
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu 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, informem que les dades personals subministrades en aquest 
procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València 
que escaiga, amb la finalitat de gestionar i tramitar la participació en el concurs 
basant-se exclusivament en la voluntat del participant.  



Campus de Blasco Ibáñez. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Tel. 
+34961625431. lopd@uv.es  
7.3. Procedència de les dades  
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pels 
participants.  
7.4. Destinataris de les dades personals  
En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de 
participació en els premis, informem que se cediran les dades estrictament 
necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:  
- Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de 
València. Addicionalment, a efectes informatius, es pot informar de la resolució 
en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.  
7.5. Termini de conservació de les dades  
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els criteris 
següents:  
A. Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca el premi, les 
dades es conservaran durant els períodes previstos en la legislació 
administrativa en garantia dels drets dels concurrents.  
B. Quant a les persones concurrents a les quals se'ls concedisca el premi, les 
dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió de la 
convocatòria, s'incorporaran si escau a l'expedient de l'estudiant i es 
conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió.  
7.6. Drets  
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del 
tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, 
o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a 
la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus 
drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, dirigit a lopd@uv.es, des 
d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit 
acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació 
acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de Dades a la 
Universitat de València.  
7.7. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.  
La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan 
adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a 
qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució 
amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat 
de control competent.  
7.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València.  
Les nostres polítiques de privacitat es poden consultar en 
http://links.uv.es/qbf2qd6 >>  
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