
CONDICIONS GENERALS D'INSCRIPCIÓ

Aquestes condicions generals d’inscripció regularan expressament les condicions d’inscripció
als esdeveniments organitzats per SUMMA LUDIS, S.L. (en endavant, SUMMAPADEL).

S'informa als usuaris que SUMMAPADEL es reserva el dret a modificar en tot moment aquestes
condicions generals d'inscripció, qualsevol extrem previst, respectant en tot cas les condicions
generals vigents en el moment de realització de la inscripció realitzada per l'usuari.

L'usuari, amb l'acceptació dels termes i condicions declara conèixer i acceptar els tràmits aquí
exposats com a necessaris per procedir a la inscripció.

Identificació del responsable de la pàgina web

SUMMA LUDIS, S.L. (o SUMMAPADEL)
NIF: B-67.206.839
Passeig Marítim, 274
Castelldefels (08860 - Barcelona)
Telèfon: 93.487.87.00
Correu electrònic: info@summapadel.com

Informació prèvia a la inscripció

Tots els usuaris podran visualitzar dins de la website, classificats per dates, la totalitat
d'esdeveniments on l'usuari es pot inscriure. Fent clic a cadascun, l'usuari podrà accedir a una
fitxa completa de l'esdeveniment on s'assenyalarà una petita descripció, el preu de la
inscripció, la data de celebració i el lloc.

Sistema d'inscripció

Perquè l'usuari pugui inscriure's a l'esdeveniment seleccionat, caldrà que es facilitin les dades
de caràcter personal que requereix el sistema. A la pantalla, s'indiquen quins camps són
obligatoris per procedir a la inscripció. En cas de no facilitar aquestes dades, SUMMA LUDIS no
podrà donar-li tràmit, per la qual cosa l'usuari no podrà participar a l'esdeveniment.

Les inscripcions s'hauran de tramitar a través del present web. SUMMA LUDIS no acceptarà
inscripcions rebudes per qualsevol altre mitjà.

Un cop indicades les dades necessàries per fer la inscripció, l'usuari haurà de confirmar la
política de privacitat, així com les presents condicions.

S'informa els usuaris que, per motius d'organització, poden ser derivats a pàgines web de
tercers per fer la inscripció.

En finalitzar el procés d'inscripció, es farà arribar un comprovant d'inscripció a la
prova/esdeveniment.

Les peticions d’horaris de joc, facilitats pels mateixos participants en el moment de fer la
inscripció, es tindran en compte quant al moment d’establir l’ordre de joc. Ara bé, l'organització
no garanteix la possibilitat de conciliar-les totalment.



Menors d'edat

Els menors de 14 anys podran consentir el tractament de les seves dades de caràcter personal
per inscriure's als esdeveniments/tornejos organitzats per SUMMAPADEL. Perquè el
consentiment del menor de 14 anys sigui lícit caldrà que consti el consentiment del titular de la
pàtria potestat o tutela.

Dates i horaris de joc

Les dates i horaris de joc de tota la competició es publicaran dijous de la setmana en què
s'inicia cada prova.

Aquesta informació es podrà extreure de la web www.summapadel.com.

Les dates de la competició seran divendres tarda/nit, dissabte tot el dia i diumenge* matí i mig
dia.

* L'organització es reserva el dret d'establir les finals el diumenge tarda en cas que el nombre
d'inscrits ho requereixi.

Sistema de Pagament

El pagament de la inscripció es farà en efectiu o via TPV a l'envelat de l'organització abans de la

disputa del primer partit.

Els preus d’inscripció a les proves s’anunciaran amb la difusió de cada prova.

Procediment de baixes dels usuaris inscrits

L'usuari que no satisfaci el preu de la inscripció segons el sistema recollit en les presents

condicions, serà donat de baixa de l'esdeveniment/prova.

En cas que l'usuari vulgui comunicar la seva baixa abans de la celebració de l'esdeveniment, cal

que es posi en contacte amb SUMMA LUDIS a través del correu electrònic facilitat a l'apartat

d'atenció a l'usuari.

Protecció de dades

S'informa a l'usuari que les dades personals sol·licitades per dur a terme la sol·licitud

d'inscripció als serveis de la present website seran tractades amb la finalitat de gestionar

aquesta relació contractual, la prestació de serveis oportuna, la seva gestió comptable, fiscal o

administrativa. Així mateix, SUMMAPADEL publicarà a la present web les dades de caràcter

personal estrictament necessàries per gestionar el calendari, aparellaments, resultats i

rànquings dels esdeveniments i tornejos organitzats per SUMMAPADEL.

L’usuari que inscrigui altres interessats en els partits, lligues, competicions o similars de

SUMMAPADEL, assumeix que té l'autorització de la persona que inscriu i que les dades

aportades són certes. Quan es tracti d’una inscripció d’un menor de 14 anys, l’usuari

http://www.summapadel.com


encarregat d’inscriure haurà de comptar amb l’autorització dels progenitors o tutors legals del

menor. Així mateix, l’usuari que inscrigui un altre interessat haurà de facilitar el correu

electrònic de la persona interessada o, en el cas dels menors de 14 anys, el dels seus pares o

tutors legals, amb el propòsit que SUMMAPADEL pugui complir amb el deure transparència i

informació regulats als articles 12 i següents del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT

EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

De la mateixa manera, s'informa que, en virtut del que estableix l'apartat 2 de l'article 21 de la

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en

relació amb allò establert a la lletra b de l'apartat 1 de l'article 6 del Reglament de Protecció de

Dades de la Unió Europea, les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar

l'enviament de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries dels nostres serveis i

productes, incloent-hi l'enviament de Newsletter.

Les dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o

pertinents per a la finalitat per les quals van ser recollides o registrades als nostres fitxers.

Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició, seran

suprimides, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Cal

destacar que les dades de caràcter personal seran suprimides quan se n'exerceixi el dret de

supressió, llevat que hi hagi una norma de rang legal que n'habiliti la conservació.

Les dades que SUMMAPADEL hagi pogut recopilar i incloure als seus fitxers seran comunicades

a empreses associades a SUMMAPADEL que realitzen funcions d'encarregat del tractament,

amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

S'informa que la base legal per al tractament de les vostres dades de caràcter personal és la
relació contractual. S’informa que la base legal per al tractament de les dades de caràcter
personal amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials és l’interès legítim. Es tractaran les
dades de caràcter personal contingudes en aquest document, a més, per donar compliment a
les obligacions legals pertinents.

En qualsevol moment podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat,
limitació o oposició al vostre tractament enviant una sol·licitud a Passeig Marítim, 274, de la
localitat de Castelldefels (08860 – Barcelona), o a través del correu electrònic
info@summapadel.com, indicant a l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” i acompanyant
fotocòpia de DNI o document acreditatiu.

Així mateix, s'informa que es pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de

Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats a la present

política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que li concerneixen

infringeix el Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de

2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El client declara que les dades de caràcter personal facilitades són certes, fent-se plenament

responsables de les possibles conseqüències que pugui comportar. El client haurà de

comunicar a SUMMAPADEL qualsevol actualització o modificació de les dades de caràcter

https://www.aepd.es/es
https://www.aepd.es/es


personal facilitades. En cas contrari, SUMMAPADEL no podrà respondre de la seva veracitat o

de l’execució dels serveis prestats per aquesta. SUMMAPADEL no es farà responsable de les

dades facilitades per l'usuari encarregat de fer les inscripcions dels participants.

Per ampliar informació sobre la nostra política de privacitat, si us plau, consulteu l'apartat

habilitat amb aquesta finalitat a www.summapadel.com.

Atenció a l’usuari

Per a qualsevol qüestió, l'usuari podrà comunicar-se amb SUMMA LUDIS a través de la següent

adreça electrònica: info@summapadel.com.

Legislació aplicable. Submissió a fur

L'ús de la nostra pàgina web i les inscripcions als nostres serveis mitjançant aquesta pàgina

web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquestes

inscripcions serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com

a tal li reconeix la legislació vigent.

Informació sobre resolució de disputes en línia/arbitratge de consumidors

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 524/2013, d'aplicació a tota la Unió Europea, la

Comissió Europea proporciona una plataforma de resolució de disputes en línia i que

SUMMAPADEL posa a disposició dels usuaris de la present website següent enllaç:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Mitjançant aquest enllaç, els usuaris del Lloc Web que podran accedir a la Plataforma europea

de Resolució de Conflictes en línia (ODR). En cas que l'usuari hagi tingut un problema amb una

compra o la prestació d'un servei en línia, podrà fer ús d'aquest mitjà per presentar qualsevol

reclamació en relació amb aquesta compravenda o prestació de serveis, així com optar per la

solució extrajudicial del conflicte suscitat.

Última modificació: 16 de maig de 2022

Text legal desenvolupat per:
Área Digital Abogados, S.L.P.
adabogados.net
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ANNEX 1

MODEL DE FORMULARI DE CANCELACIÓ

A ______________ a _____ de ______________ de 20___

Att. Servei d'Atenció al client
SUMMA LUDIS, S.L. (d'ara endavant, SUMMAPADEL)
Passeig Marítim, 274
08860 - Castelldefels (Barcelona)
info@summapadel.com

Per la present els hi comunico el meu desig de cancel·lar la inscripció a l'esdeveniment
gestionat per SUMMAPADEL

Nom i Cognoms: _____________________________

D.N.I. ___________-__

Nom i cognoms del menor d'edat: _____________________________

D.N.I. ___________-__

E-mail: __________________@_______________

Telèfon de contacte: ____________________

Signatura:


