Condicions d’inscripcions online
Les condicions d’inscripció on-line al Campus Olímpia de l’Associació Esportiva
Les Corts regulen en tota la seva aplicació diferents modalitats de inscripció a
través del lloc Web aelescort.cat i permeten la inscripció al Campus Olímpia de
l’Associació Esportiva Les Corts desenvolupat al CEM Les Corts es relaciona tot
seguit:
Associació Esportiva Les Corts entitat organitzadora del Campus Olímpia del
CEM Les Corts del CEM Les Corts amb domicili social Travessera de les Corts
252-254 08014 Barcelona i NIF G08821852, d’ara endavant AE Les Corts.
Les presents condicions de la inscripció on-line al Campus Olímpia de l’AE Les
Corts estan complementades per les condicions generals de la instal·lació i ús del
web aelescorts.cat, així com per la normativa general d’inscripció i ús del Campus
Olímpia de l’AE Les Corts i la seva acceptació és condició prèvia indispensable
perquè pugui fer la inscripció del Campus Olímpia de l’AE Les Corts. Amb la
formalització de la inscripció del Campus Olímpia de l’AE Les Corts declara sota la
seva responsabilitat, que les dades son correctes i accepta les condicions generals
del web de l’AE Les Corts, les condicions generals d’inscripció on-line al Campus
Olímpia de l’AE Les Corts i la normativa general d’inscripció i ús dels Campus
Olímpia de l’AE Les Corts.
L’AE Les Corts es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment
el contingut total o parcial de les presents condicions de inscripció on-line. Per
aquest motiu es recomana als clients que llegeixin i revisin les condicions en cada
moment, podent arxivar-les, imprimir-les i/o reproduir-les. Per a qualsevol dubte
sobre les condicions vigents el client té a la seva disposició el telèfon de contacte
de l’entitat o bé l’opció de “contacte” en el menú de la “Home” del web de l’entitat
per adreçar també els seus dubtes i consultes a l’adreça de correu electrònic
corresponent.
En cas que algun aspecte de les condicions d’alta fos declarat nul o ineficaç, ja
sigui de manera total o parcial, seguiran sent de total aplicació tots els altres punts
i condicions no afectats per la possible declaració de nul·litat o ineficàcia.
L’AE Les Corts es reserva el dret, unilateralment i sense necessitat de previ avís,
de suspendre i/o cancel·lar de forma temporal o permanent la inscripció on-line al
Campus Olímpia de l’AE Les Corts en qualsevol de les seves modalitats.
El servei d’inscripció on-line estarà obert i a disposició dels usuaris del Campus
Olímpia de l’AE Les Corts mentre duri aquest.
La inscripció on-line del Campus Olímpia de l’AE Les Corts qualsevol publicada es
regirà per les següents peculiaritats:
Del 25 d’abril fins el 15 de maig
•
•

La inscripció del nen/a l’efectuarà el pare/mare/tutor/tutora
El pagament de 50 € es cobrarà en el moment de fer la inscripció on-line
mitjançant targeta de crèdit o dèbit visa o mastercard utilitzant la passarel·la
de pagaments habilitada i gestionada per l’entitat bancària corresponent.

•

•

La resta de l’import es pagarà amb dos rebuts bancaris, que es giraran a la
targeta proporcionada a la inscripció: – 1r rebut – 15 de maig: 50 % de
l’import total restant. – 2n rebut – 1 de juny: 50 % de l’import restant
Si el participant anul·la la inscripció, un cop pagada, no es retornarà la
totalitat de l'import, només es retornarà el 50% si l'anul·lació es notifica, com
a mínim, 15 dies abans de l'inici de l'activitat. Si l’entitat organitzadora ha
d’anul·lar l’activitat, ho haurà de comunicar, com a mínim, amb 15 dies
d’antelació tant al Districte com a la persona interessada, a la qual es
retornarà la totalitat de l’import.

Del 16 de maig fins el 9 de setembre:
•
•

•

La inscripció del nen/a l’efectuarà el pare/mare/tutor/tutora
El pagament total es cobrarà en el moment de fer la inscripció on-line
mitjançant targeta de crèdit o dèbit visa o mastercard utilitzant la passarel·la
de pagaments habilitada i gestionada per l’entitat bancària corresponent.
Si el participant anul·la la inscripció, un cop pagada, no es retornarà la
totalitat de l'import, només es retornarà el 50% si l'anul·lació es notifica, com
a mínim, 15 dies abans de l'inici de l'activitat. Si l’entitat organitzadora ha
d’anul·lar l’activitat, ho haurà de comunicar, com a mínim, amb 15 dies
d’antelació tant al Districte com a la persona interessada, a la qual es
retornarà la totalitat de l’import.

El primer dia del Campus Olímpia de l’AE Les Corts, el client s’haurà d’adreçar a la
recepció de l’entitat pers signar un document, on sortirà les dades introduïdes en la
inscripció.
COM FER LA CONTRACTACIÓ D’INSCRIPCIÓ ON-LINE
Per fer la contractació, s’accedirà al lloc web habilitat
(https://fasplatform.com/aelescorts/campusolimpia/) sota certificat segur SSL,
encriptant tota la informació o dades extrem a extrem i garantint la confidencialitat i
seguretat al usuari.
Un cop s’accedeix a dins la plana web indicada, hi ha un botó que dona accés al
inici del procés de inscripcions online.
El procés d’inscripció esta dividit amb 5 passes o pantalles. (1a. Dades del tutor/a
legal, 2a. Dades del participant, 3a. Informació addicional, 4a. Escollir les
setmanes i 5a. Pagament del servei).
A la primera pantalla, l’usuari (pare/mare o tutor legal) omplirà le seves dades i
passarà a la següent pantalla. En cas que les dades siguin errònies, incompletes o
hi hagi qualsevol altre error, es mostrà un missatge o no es podrà continuar al
següent pas, fins a completar la informació necessària. Si tot es correcte, podrà
passar al següent pas.
A la segona pagina d’inscripció, l’usuari omplirà les dades del participant. En cas
que les dades siguin errònies, incompletes o hi hagi qualsevol altre error, es
mostrà un missatge o no es podrà continuar al següent pas, fins a completar la
informació necessària. Si tot es correcte, podrà passar al següent pas.

En aquesta tercera pantalla, es demanaran dades addicionals.
En aquest quart pas, es demanarà quines setmanes escull l’usuari pel participant.
En el cinquè pas apareixerà l’import a pagar i s’hauran d’acceptar les condicions
del servei, les condicions de pagament i el full de responsabilitat del covid.
Després podreu fer click a “feu click aquí per a pagar i es farà el pagament a través
de la plataforma del proveïdor Comercia Global Payments
(https://www.addonpayments.com)
Les dades que s’enviaran a Comercia Global Payments, son sota entorn totalment
segur i xifrat sota SSL (“candau”) i exclusivament s’envien una part de les dades
de la operació (sols ament import i identificador de sol·licitud/transacció) .
Un cop dins la plataforma de pagament de Comercia Global Payments, l’usuari
haurà d’introduir les dades de la tarja (dèbit o crèdit) de Visa/Mastercard on es farà
el cobrament del import del resum del punt 4t.
Realitzada la transacció i validada per Comercia Global Payments amb la entitat
bancària, i passats tots els punts de seguretat, retornarà a la web d’ inscripcions
indicant la aprovació o no de la operació de la transacció / identificador de reserva.
Segons la resposta, es mostrarà a l’usuari si ha estat satisfactòria un resum de les
dades, imports, etc. amb el identificador i dades de transacció. En aquest moment,
les places hauran quedat reservades i assignades als participants indicats, sota les
opcions escollides.
En cas contrari, que la operació no hagi estat satisfactòria per qualsevol motiu,
(dades incorrectes de la tarja, tarja caducada, operació cancel·lada, sessió
caducada, etc... ) s’indicarà un mateix error juntament amb les dades de transacció
i les places serà alliberades.
Em ambdós casos, l’usuari tindrà la opció d’imprimir una captura de la pantalla i al
mateix temps, rebrà un correu electrònic a la bústia indicada (pare/mare/tutor) del
pas 1, amb la informació (resum) de la operació.

CONFIRMACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ ON-LINE
Un cop completat tots els passos anteriors descrits i acceptades les
condicions/termes generals del web, les condicions generals d’inscripció i ús del
Campus Olímpia de l’AE Les Corts i les condicions de contractació d’alta on-line
rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça de correu que hagi indicat en
el moment de realitzar l’alta on-line. Amb la tramesa d’aquesta confirmació s’entén

que el contracte queda perfeccionat en aplicació del que disposa l’article 1.262 del
Codi Civil.
•

El client s’ haurà d’adreçar a la recepció de l’entitat per signar un document,
on sortirà les dades introduïdes en la inscripció.

DRET DE CANCEL.LACIÓ
Un cop feta la inscripció i pagada, no es retornarà la totalitat de l'import, només es
retornarà el 50% si l'anul·lació es notifica, com a mínim, 15 dies abans de l'inici de
l'activitat. Si l’entitat organitzadora ha d’anul·lar l’activitat, ho haurà de comunicar,
com a mínim, amb 15 dies d’antelació a la persona interessada, a la qual es
retornarà la totalitat de l’import.
La persona que hagi d’exercitar el seu dret de cancel·lació podrà fer-ho mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic a través de l’opció de “Contacte” en el menú de
la “Home” del web de l’entitat on ha tramitat la inscripció on-line, o bé per correu
ordinari a la direcció de la mateixa entitat.
CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Per a la inscripció on-line del Campus Olímpia de l’AE Les Corts cal facilitar totes
les dades de caràcter personal que en el formulari de inscripció estan indicats amb
un asterisc (*). No omplir correctament els formularis pot comportar que no es
pugui fer efectiva la inscripció on-line al Campus Olímpia de l’AE Les Corts on-line.
Les dades facilitades han de ser sempre i en tot cas exactes i certes,
comprometent-se el client a comunicar qualsevol variació en les dades personals
facilitades a fi i efecte de que sempre i en tot moment es disposi d’informació
actualitzada i sense errades.
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En compliment d’allò previst a la normativa de protecció de dades s’informa del
que les dades de caràcter personal que es facilitin en el moment de formalitzar la
inscripció del Campus Olímpia de l’AE Les Corts dels que són responsables
l’Associació Esportiva Les Corts gestora del Campus Olímpia de l’AE Les Corts les
tractarà amb la finalitat de gestionar la inscripció del Campus Olímpia de l’AE Les
Corts.
Tan mateix mitjançant la inscripció del Campus Olímpia de l’AE Les Corts les
seves dades de caràcter personal es tractaran per a les següents finalitats
addicionals:
•

Tramesa d’informació comercial sobre activitats de l’AE Les Corts
relacionades amb el servei, ja sigui via correu ordinari, correu electrònic,
SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades de l’AE Les Corts:
Contacte DPD:ataelescorts@ubae.com
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades per la relació comercial com client es

conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb l’AE Les Corts entitat
organitzadora del Campus Olímpia de l’AE Les Corts on ha fet la inscripció i
posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base
de normativa vigent.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades per la gestió del servei es
l’execució del contracte. Per enviar-li informació de les nostres activitats
relacionades amb el servei contractat és basa en el interès legítim.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
•
•

•

•

•
•
•

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’AE Les Corts esta
tractant dades personals que li concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades
personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si
escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no
siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les
conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva
situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les
seves dades. L’AE Les Corts deixarà de tractar les dades, excepte per
motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions.
Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport
automatitzat a un altre responsable.
Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem
bloquejades en compliment d’obligacions legals.
Pot consultar més informació sobre l’exercici dels seus drets o presentar a
una reclamació, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
en www.agpd.es.

El client podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació ,
supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament de les seves
dades de caràcter personal en els termes previstos legalment, contactant amb
nosaltres per correu a AE Les Corts Travessera de les Corts 252-254 08014
Barcelona o bé a l’adreça de correu electrònic aelescorts@ubae.cat

Les categories de dades que es tracten són:
•
•

Dades d’identificació
Adreça postal o electrònica

Mesures de seguretat
L’AE Les Corts donarà en tot moment tractament confidencial i en compliment dels
usos expressament previstos en aquest document i manifesta tenir implantades les

mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de
les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
SUBSCRIPCIÓ A SERVEIS
En compliment dels articles 21 i 22 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de
serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), li
demanarem el seu consentiment exprés per rebre
informacions/comunicacions/ofertes comercials i/o publicitàries de l’AE Les
Corts mitjançant qualsevol canal de comunicació electrònic o telefònic.
L’acceptació a rebre-les es dona amb l’acceptació de les condicions de
“Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal” descrites en
aquests link i que apareixen a cada formulari de recollida de dades personals
habilitat al lloc web.
Sense perjudici d’això, li donem la possibilitat a cada
comunicació/informació publicitària o comercial , per mitjans electrònics , de
manifestar la seva negativa a continuar rebent aquests tipus de
comunicacions o informacions , segons especifica l’apartat de
Confidencialitat i Protecció de Dades.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les presents condicions de contractació on-line es regiran per allò previst en elles i
per la legislació de qualsevol àmbit d’especial aplicació.
Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui derivar de les presents condicions, el
seu contingut o aplicació les parts contractants renuncien al seu propi fur i se
sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona.
L’acceptació d’aquestes condicions per a la contractació on-line de la inscripció de
Campus Olímpia de l’AE Les Corts, així com les condicions generals del web
aelescorts.cat, les condicions generals d’inscripció on-line del Campus Olímpia de
l’AE Les Corts i la normativa general d’inscripció i ús del Campus Olímpia de l’AE
Les Corts, és condició prèvia i indispensable perquè es pugui fer la inscripció al
Campus Olímpia de l’AE Les Corts en la modalitat de fer la inscripció on-line.
El client declara sota la seva responsabilitat haver llegit íntegrament i acceptat
totes les condicions esmentades.

