
 
 

 

BASES SORTEIG 3 TOMBS 2022 
 
Els/les participants al sorteig dels Tres Tombs hauran d’omplir la butlleta i dipositar-la a 

la urna, ubicada a la consigna del Mercat Central de Tarragona, fins el divendres 13 de 

maig de 2022 a les 21.00h. El premi, sortejat pel Gremi de Pagesos de Tarragona, serà 

un porquet “Panera amb productes de mercat”. El sorteig es realitzarà a Plaça Corsini 

el dissabte 14 de maig a les 12.05h, quan s’extraurà aleatòriament una butlleta de dins 

la urna per determinar la persona guanyadora. En cas que la persona no es trobi 

presencialment a la plaça s’aniran extraient butlletes una a una, fins a un màxim de cinc. 

En cas que cap de les cinc persones es trobi presencialment a la plaça, el premi se 

l’emportarà automàticament la persona el nom de la qual figuri a la primera butlleta 

extreta. Mercats de Tarragona o el Gremi de Pagesos es posarà en contacte amb ella 

per coordinar la recollida del premi. 

  

Protecció de dades de caràcter personal:  En compliment del que disposa el Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) se 

l’informa que les dades facilitades seran tractades per EMPRESA DE SERVEIS I 

PROMOCIONS D’INICIATIVES MUNICIPALS, S.A., amb CIF A43096163 situada al 

Passatge Cobos, núm. 4, Tarragona. Les seves dades seran tractades amb la finalitat 

de gestionar la relació que ens vincula, prestar-li serveis precontractuals i contractuals, 

oferir la informació requerida i/o mantenir la comunicació mútua contactant amb vostè a 

través de qualsevol mitjà telemàtic, telefònic o similar. Les seves dades podran ser 

cedides a tercers en cas d’obligació legal o comunicació necessària per donar 

compliment a la relació que ens vincula. Les dades personals proporcionades es 

conservaran durant el temps necessari per a complir les obligacions legals i contractuals 

segons normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les seves 

dades és la relació precontractual i contractual  que mantenim amb vostè. Pot exercir 

els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com a 

retirar el seu consentiment enviant escrit a l’adreça postal abans esmentada o bé a 

l’adreça de correu electrònic al Delegat de Protecció de 

Dades  dpd@mercatsdetarragona.cat. Podeu obtenir més informació sobre els seus 

drets a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentant 

una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú. 


