DADES GENERALS I POLÍTICA COMERÇ ELECTRÒNIC
INFORMACIÓ GENERAL
Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA) - Rambla Guipúscoa, 23-25, 2E - 08018 Barcelona, NIF Q5855009F,
inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat de Catalunya,
per Resolució de data 09/04/1985 amb el núm. 04224 figurant registrada en la Secció Tercera amb el núm.00046
de federacions esportives.
PROTECCIÓ DE DADES
En aplicació del Reglament RGPD (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, l’informem que les dades seran
recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per Federació Catalana de Tir amb Arc i incorporades a
un fitxer titularitat de la Federació Catalana de Tir amb Arc, per al manteniment de la relació establerta.
Igualment, el titular de les dades o tutor legal en el cas de menors, autoritza l’utilització d’imatges personals per a
la seva difusió per part de la FCTA i en promoció de les activitats pròpies de la Federació. Les dades sol seran
cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedits sense el seu consentiment per a finalitats
diferents.
L’usuari, club i/o esportista federat serà responsable d’aportar la informació veraç i lícita.
Tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la adreça Rambla Guipúscoa 23-25, 2E, 08018
Barcelona o info@fcta.cat acreditant la titularitat respecte a dret.
DECLARACIÓ ESTAT FÍSIC
En el cas de menors d’edat: sota la meva responsabilitat declaro que el/la menor i titular de l’assegurança que es
sol·licita està en plenes condicions físiques per a la pràctica esportiva del Tir amb Arc, amb total normalitat i que
no pateix cap malaltia que li impedeixi o limiti pràctica de l’esport.
En el cas de majors d’edat: sota la meva responsabilitat declaro que estic en plenes condicions físiques per a la
pràctica esportiva del Tir amb Arc, amb total normalitat i que no pateixo cap malaltia que m’impedeixi o limiti
pràctica d’aquest esport.
FORMES DE PAGAMENT
Les operacions de pagament on-line es realitzen a través de servidors segurs que protegeixen les dades davant
intents de violació per tercers. Les dades de pagament del client no s'emmagatzemen.
• TARGETA DE CRÈDIT O DÈBIT: Pots pagar amb la teva targeta a través de la passarel·la segura de
pagaments operada per Banc Sabadell.
• PAYPAL: Si prefereixes pagar mitjançant el teu compte de Paypal et portarem a la plataforma de
pagament segura de PayPal per poder iniciar la sessió com a usuari de PayPal (sense tarifa).
POLÍTICA DE COMPRA I DEVOLUCIONS
El contractant de la llicència o activitat, no té dret a la devolució de l’import un cop realitzat el pagament,
exceptuant que l’activitat sigui finalment anul·lada per la pròpia Federació Catalana de Tir amb Arc.
En el cas de que vulguin realitzar una reclamació, es poden posar en contacte amb la Federació Catalana de Tir
amb Arc a través del correu electrònic: info@fcta.cat
LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia és competència
dels jutjats i tribunals de Barcelona.
ATENCIÓ USUARIS
Per a qualsevol aclariment o informació pots contactar amb nosaltres per correu electrònic a: info@fcta.cat

