Condicions d'Ús i Política de Privacitat
Condicions d'Ús
La inscripció a l'esdeveniment mitjançant el servei de www.handbolagramunt.org suposa l'acceptació de
les següents condicions:
- L'accés a la inscripció a l'esdeveniment a través de www.handbolagramunt.org, us ha d'haver estat
facilitat per l'Entitat Organitzadora, les dades de la qual són les següents:
Club Handbol Agramunt
Plaça Fondandana s/n
25310 Agramunt (Lleida)
Telèfon Mòbil: 666230064
Email: cha@handbolagramunt.org
Web: www.handbolagramunt.org
Si no esteu segurs de la procedència d'aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us
preguem que us abstingueu de formalitzar la inscripció.
- Per procedir a la inscripció sol·licitada, ens haureu; de proporcionar les dades que s'indiquen en el
formulari d'inscripció, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de Club
Handbol Agramunt (en endavant C.H.A.) en els termes exposats en la nostra política de privacitat.
- L'usuari s'abstindrà de facilitar dades pròpies falses o que no permetin una identificació correcta.
- C.H.A. no admetrà cap canvi en la seva inscripció. Si posteriorment a haver formalitzat la inscripció
detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la inscripció, preguem que us
poseu en contacte amb l'organitzador de l'esdeveniment a traves del seu correu electrònic
cha@handbolagramunt.org
- C.H.A. només admetrà l'anul·lació de la inscripció d'acord amb les condicions pactades, quan aquesta
hagi estat pactada expressament en el moment de la inscripció. En qualsevol altre cas us haureu de
posar en contacte amb l'organitzador de l'esdeveniment que és qui té la potestat sobre aquesta qüestió.
- L'únic justificant vàlid de la inscripció és la comunicació efectuada per email del C.H.A. al finalitzar el
procés de pagament, per tant preguem que tingueu cura i guardar-lo fins la celebració de
l'esdeveniment.
- Per a qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'esdeveniment us
heu d'adreçar a l'organitzador a traves del seu correu electrònic cha@handbolagramunt.org

Política de Privacitat
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades
subministrades per mitjà d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de C.H.A. i
s'utilitzaran amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció. Enviant aquest formulari esteu
autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i que es facin

públiques a través del llistat d'inscrits a l'esdeveniment. Per exercitar els vostres drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar al C.H.A. traves del seu correu electronic
cha@handbolagramunt.org
Les dades recopilades no seran cedides, en cap cas, a tercers, son per a us propi del C.H.A, qui us
podrà enviar missatges de correu relacionats amb els esdeveniments que organitza.
C.H.A. no disposa d'altra informació que la que ens subministreu o ens hagueu subministrat mitjançant
els seus formularis.
PAGAMENT
L’usuari es compromet a pagar en el moment que realitzar la comanda. En qualsevol cas, el montant
final serà comunicat prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia inscripció.
El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de
targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues),
transferència o ingrés en compte. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a
entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol. El pagament amb targeta es realitza a
través de Nimble payments amb els seus protocols de seguretat.
El Client haurà de notificar al C.H.A. qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les
compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè
C.H.A. pugui realitzar les gestions oportunes.

SEGURETAT (en proces)
El procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer).
El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant
algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del Client i el del
Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:
Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de C.H.A. i no a qualsevol altre que
intentés fer-se passar per aquest.
Que entre el Client i el centre servidor de C.H.A. les dades es transmeten xifrades, evitant la seva
possible lectura o manipulació per tercers.

