
AVÍS LEGAL - CONDICIONS GENERALS, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE
DADES

Identitat del responsable d'aquest lloc web: Conformitat amb el previngut en la Llei de Serveis de la

Societat de la Informació se l'informa que el propietari de la pàgina web

www.clubesportiulasallebonanova.playoffinformatica.com i el seu domini és propietat de l'entitat

mercantil PLAYOFF INFORMATICA SL amb CIF B64864879 i domicili social C/ Montserrat 22, Sabadell

(Barcelona) 08202 i correu electrònic lopd@playoffinformatica.com

Àmbit d'aplicació de les Condicions Generals: L'accés i ús de la pàgina Web

www.clubesportiulasallebonanova.playoffinformatica.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota

la mateixa (d'ara endavant conjuntament denominats com a Web) estan subjectes als termes que es

detallen en el present Avís Legal. No seran aplicable als enllaços que apareguin d'altres web de tercers,

les quals, s'ajustaran a les condicions legals que estableixin els seus respectius amos.

Finalitat i ús de la web: La finalitat d'aquest lloc web és facilitar una plataforma de gestió i pagament

telemàtica amb targeta de crèdit o dèbit als titulars dels expedients de reclamació d'impagats tramitats

pel CLUB ESPORTIU LA SALLE BONANOVA.

Responsabilitat: L'usuari accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de la

present Web i dels Continguts del mateix es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat enfront de

PLAYOFF INFORMATICA, CLUB ESPORTIU LA SALLE BONANOVA i qualsevol tercer. PLAYOFF INFORMATICA

i CLUB ESPORTIU LA SALLE BONANOVA no es responsabilitza del mal ús per part de l'usuari d'aquesta

web, ni dels continguts i enllaços a pàgines web de tercers.

Ús de cookies i registre de la navegació: No fem ús de les cookies ni dades de navegació, a excepció de

l'ús tècnic que precisa el protocol https per a la realització del pagament en línia.

Tractament de dades personals i Política de privacitat: En compliment de la vigent legislació de

Protecció de Dades (normativa espanyola i Reglament Europeu de Protecció de Dades) i la Llei de Serveis

de la Societat de la informació i Comerç Electrònic, els interessats queden informats i consenten que les

dades personals subministrades seran incorporats a fitxers automatitzats i tractats amb la finalitat de

realitzar una base de dades i de control, així com l'operació de pagament amb targeta de crèdit o dèbit

exclusivament.

Drets que assisteixen als afectats pels tractaments de dades personals: Si es considera necessari exercir

qualsevol d'aquests drets que li assisteixen a tota persona física sobre les seves dades personals (per

exemple: accés, rectificació, portabilitat, limitació del tractament, supressió, oposició, revocació del

consentiment) pot dirigir-se a CLUB ESPORTIU LA SALLE BONANOVA en l'adreça postal Passeig de la

Bonanova, 8. 08022 de Barcelona o en el correu electrònic atenciosoci@clubsallebonanova.com També li

atendrem, en la mesura que sigui possible, sobre qualsevol dubte que pogués suposar-li l'exercici dels

seus drets respecte al nostre lloc web.

Drets que assisteixen als afectats pels tractaments de dades personals: El CLUB ESPORTIU LA SALLE

BONANOVA es reserva tots els drets sobre els dissenys, logotips i en general tots els continguts que
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puguin aparèixer en aquest lloc web amb l'exclusió dels logos i marques pertanyents a REDSYS que són

propietat dels seus respectius amos.

Politica de Cancel·lacions i Devolucions: El CLUB ESPORTIU LA SALLE BONANOVA estudiarà les

sol·licituds que els interessats puguin realitzar en cas de realitzar-se un pagament indegut o quantitat

incorrecta per mitjà d'aquesta pàgina web. Podreu també trobar, les condicions de cancel·lació i

devolució en l’apartat de “Preus” de la inscripció de l’activitat en concret. Per a realitzar la sol·licitud

hauran de dirigir un correu electrònic a l'adreça electrònica administracio@clubsallebonanova.com
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