Aviso legal páxina Cita Previa Campaña de Abonos RC Deportivo
2018/2019 citaprevia.rcdeportivo.es
1.- Compañía organizadora
O Real Club Deportivo de La Coruña SAD, con domicilio social na Praza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña CIF A15023070, pon a disposición exclusiva dos seus abonados ou futuros socios un Sistema de Cita Previa para reservar
día e hora nos que realizar as súas xestións durante a Campaña de Abonados 2018/2019.
2.- Obxecto e mecánica do Sistema de Cita Previa
O Sistema de Cita Previa é unha aplicación web que permite recoller a intención de persoas físicas e xurídicas (socios
do Deportivo ou futuros abonados) de ser atendidos nun día concreto e dentro de unha franxa horaria determinada
durante a Campaña de Abonados 2018/2019. As persoas que escriban e envíen os seus datos no formulario disposto
ao efecto, manifestan o seu interese en ter unha atención preferente con respeto ás persoas que acodan directamente
a Ofcina de Correos sen realizar esta solicitude. Para elo, en concreto, recolleranse o nome, apelidos, DNI/CIF e
dirección de correo electrónico do interesado.
3.- Duración e ámbito
A aplicación web estará operativa durante os períodos que determine o Real Club Deportivo, inicialmente a Campaña
de Abonados 2018/2019 que comeza o 7 de xuño de 2018.
4.- Reservas e limitacións
O Real Club Deportivo de La Coruña SAD queda eximido de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro
nos datos facilitados polos usuarios do Sistema de Cita Previa.
O Real Club Deportivo de La Coruña SAD exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que
poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que
se participa no Sistema de Cita Previa, á defraudación da utilidade que os usuarios puidesen atribuír aos mesmos, e en
particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de
participación a través de Internet.
O Real Club Deportivo de La Coruña SAD resérvase o dereito para efectuar cambios que redunden no bo fn do sistema
cando concorra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levala a termo na forma en que recollen as
presentes bases.
O Real Club Deportivo de La Coruña SAD resérvase o dereito para aprazar ou ampliar o período da acción, así como a
facultade de interpretar as presentes bases legais.
Así mesmo, o Real Club Deportivo de La Coruña SAD quedará exento de toda responsabilidade se concorresen algúns
dos casos sinalados, así como de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen ocasionarse
derivados da utilización do Sistema de Cita Previa.
Calquera dúbida ou suxestión que puidese xurdir sobre o Sistema de Cita Previa será atendida a través da dirección de
correo electrónico atencion.deportivista@rcdeportivo.es
5.- Prolitica de privacidade
En primeiro lugar, grazas por visitar a páxina web de Cita Previa do Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D.
A través deste texto explicarémosche como e por que utilizo os teus datos de carácter persoal cando visitas a nosa
web ou contratas algún dos nosos servizos.
A nosa privacidade é un tema primordial para nós, e nunca realizaremos un uso indebido da información persoal que
nos facilitas. Convidámosche a ler detidamente esta Política de Privacidade antes de facilitar os teus datos persoais
nesta web.
Advertencia para os menores de idade
No caso dos menores de catorce anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos
persoais.
En ningún caso solicitaremos do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou a intimídaa dos
outros membros da familia, sen o consentimento destes.
Se es menor de catorce anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais ou titores non debes rexistrarche
como usuario.
A túa privacidade e os teus dereitos
Na nosa páxina web cóidanse os datos persoais dos usuarios. Polo que
•Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que nos
requiras.
•Nunca compartimos información persoal con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou en caso que conto coa túa
autorización expresa.
•Nunca utilizamos os teus datos persoais cunha fnalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.
Poderemos cambiar periodicamente esta política e, en tal caso, publicaremos devanditos cambios nesta páxina web.
No caso de que os cambios sexan dunha maior importancia, notifcarémolo de maneira máis destacada ou
solicitaremos o seu consentimento, tal e como especifca a lei.
Responsable do tratamento dos teus datos persoais.
•Identidade do Responsable Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D.
•CIF A-15023070
•Dirección Praza de Pontevedra, Nº 19, 1º, 15003, A Coruña
•Teléfono 981259500

•Mail legal@rcdeportivo.es
•Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña Tomo 2230 Folio 152 Folla C-22521.
A efectos do previsto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, os
datos persoais que nos envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da Web e
Subscritores”.
Principios aplicables á información de carácter persoal
No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios tal e como dispón o novo regulamento
europeo de protección de datos de carácter persoal
•Principio de licitud, lealdade e transparencia Sempre imos requirir o teu consentimento para o tratamento dos teus
datos de carácter persoal.
•Principio de minimización dos datos Só solicitarémosche os datos necesarios en relación cos fns para os que os
solicitamos.
•Principio de limitación do prazo de conservación Unicamente conservaremos e trataremos os teus datos mentres
sigan activos os fns para os que os solicitamos, mentres non solicites a súa supresión e, en calquera caso, ata o
vencimiento dos prazos legalmente establecidos.
•Principio de integridade e confdencialidade Trataremos os teus datos de carácter persoal de maneira que se garanta
unha seguridade adecuada dos datos de carácter persoal e garántase a súa confdencialidade.
De que maneira obtéñense os datos persoais nesta páxina web
•Formulario de contactos
•Formulario de subscrición
•Formulario de venda
Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
O Usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer o seu dereito de acceso, rectifcación, oposición,
supresión, limitación e portabilidad ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.
Para a súa maior comodidade, poderá exercer os dereitos antes mencionados dirixíndose a Real Club Deportivo da
Coruña, S.A.D. na dirección Praza de Pontevedra nº 19, 1º, 15003, A Coruña ou ben á nosa dirección de correo
electrónico legal@rcdeportivo.es
Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de
control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que
lle conciernen infrinxe o Regulamento.
Lexitimación para o tratamento dos teus datos
A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento.
A oferta comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicitamos, sen que en ningún
caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.
Navegación
Ao navegar por citaprevia.rcdeportivo.es pódense recoller datos non identifcables, que poden incluír, direccións IP,
localización xeográfca (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non
poden ser utilizados para identifcar o usuario. Entre os datos non identifcativos están tamén os relacionados aos teus
hábitos de navegación a través de servizos de terceiros.
Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao
redor do sitio e para recompilar información demográfca sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.
Exactitude e veracidade dos datos
Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección de datos que remitas a citaprevia. rcdeportivo.es
exonerando ao Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D. de calquera responsabilidade respecto diso. Os usuarios
garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e
comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta
no formulario de subscrición.
Cambios na Política de Privacidade
O Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D. resérvase o dereito para modifcar a presente política para adaptala a
novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, o Real Club
Deportivo da Coruña, S.A.D. anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en
práctica.
Correos Comerciais
De acordo coa LSSI, o Real Club Deportivo da Coruña, S.A.D. non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía
correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados expresamente polo
usuario. Por tanto, en todos os formularios que se atopan na web o usuario ten a posibilidade de prestar o seu
consentimento expreso para recibir información comercial, con independencia da información comercial puntualmente

solicitada.
Dúbidas ou consultas sobre esta Política e os teus Dereitos
Se tes algunha dúbida, pregunta ou comentario sobre esta Política de Privacidade, ou se tes algunha dúbida sobre a
forma en que se puido xestionar algunha da información persoal que nos facilitaches, podes contactarnos por correo
postal na dirección que vos indicamos ao principio desta Política de Privacidade e a seguinte dirección de correo
electrónico
legal@rcdeportivo.es
6.- Aceptación das bases
A simple participación no Sistema de Cita Previa implica a aceptación das presentes Bases, polo que a manifestación
no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do interesado e como
consecuencia diso, o Real Club Deportivo de La Coruña SAD quedará liberada do cumprimento da obrigación contraída
con devandito interesado.

