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CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ EN L’ACTIVITAT: 

 

I.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

El procés es realitza en català. 

Per poder formalitzar el present contracte haurà de seguir els següents passos: 

1.- Ha d'emplenar tot el formulari, que es troba en l’enllaç del cartell localitzat al  

web de l’escola Carmelites. 

2.- S'han d'acceptar les condicions generals abans de l'enviament del formulari. 

3.- Un cop introduïdes les dades es podrà procedir al pagament de l’activitat des 

del mateix formulari d’inscripció. 

4.- L’activitat es realitzarà el dia 22 de març a les 10h. 

5.- Totes les dades introduïdes es desaran a la nostra base de dades. Per a més 

informació, consulteu el punt PROTECCIÓ DE DADES. 

II.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS 

D'una banda, el Col·legi Mare de Déu del Carme, amb domicili a Av. Estanislau 

Figueres, 31 43002 (Tarragona) i CIF R4300045D, inscrit Registre d’entitats 

religioses amb el número 014E/00006798/2016 

De l'altra, l'usuari, les dades són les que consten en el formulari adjunt, qui 

declara que és major d’edat o el seu representant legal en cas de tractar-se d’un 

menor d’edat. 

III.- OBJECTE DEL CONTRATE. 

El present contracte té per objecte l’activitat d’una cursa solidària. 

III.- PREU 

L’activitat té un preu de 10€ la cursa de 5 km i la caminada de 2’5km, i 3€ les 

curses escolars. 

IV.- FORMA DE PAGAMENT 
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L'import s'haurà d'abonar en un únic ingrés anterior a la data d'inici de l’activitat. 

 

 

V.- OBLIGACIONS DE L’USUARI 

L'usuari s'obliga a: 

a.- Fer el pagament de l’activitat amb anterioritat a la data d'inici de la mateixa. 

b.- Respectar els sistemes físics i lògics de l’escola dels seus proveïdors o de 

terceres persones, quedant prohibit introduir o difondre a la xarxa virus 

informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de 

provocar els danys anteriorment esmentats. 

c.- Acceptar el reglament de la cursa i les condicions generals d’inscripció en 

l’activitat. 

VI.- OBLIGACIONS DE L’ESCOLA 

L’escola s’obliga a: 

a.- Realitzar l’activitat, tal com es defineix en aquestes condicions generals. 

b.- Emetre un certificat de l’acceptació rebuda per correu electrònic a l’adreça 

que l’acceptant hagi assenyalat, en el termini de les vint-i-quatre hores 

següents a la recepció de l’acceptació.  

VII.- CANCEL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’escola es reserva el dret de cancel·lar l’activitat per causes de força major.  

Si, per qualsevol motiu, l’usuari no pogués participar en l’activitat, ho avisarà amb 

una antelació de quinze dies a la data de la cursa. En aquest cas, es reemborsarà 

l’import que hagi efectuat. 

VIII.- PROTECCIÓ DE DADES. 

En conformitat amb l’art. 13 del Reglament (EU) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i l’art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digital us 

informem que:  

El responsable del tractament és el Col·legi Mare de Déu del Carme, amb 

domicili a Av. Estanislau Figueres núm.  31 43002 Tarragona.  



 

DI-42-SA-120 

  3 

 

La 

finalitat del tractament és gestionar les seves dades per la participació en la 

cursa solidària; conservarem les seves dades indefinidament. També publicarem 

imatges dels participants de la cursa a les nostres xarxes socials; us informem 

que aquesta cessió dels drets d’imatge té caràcter gratuït. 

Drets: Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 

limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació adreçant-vos per 

escrit a dpd@carmelites.cat.  

Més informació: https://carmelites.cat/es/proteccio-de-dades/ 

 

ACCEPTO el tractament de les dades personals en les condicions establertes.  

IX.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE. 

La relació entre l’escola i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i 
qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de 
Tarragona. 

He llegit i entès el present document, i ACCEPTO les condicions que s’hi 
estableixen. 

https://carmelites.cat/es/proteccio-de-dades/

