AVÍS LEGAL
1. Informació del titular legal de la web
Titularitat: Ciclogreen Move and Win S.L.
Domicili: C/Reposo 3, 2C CP: 41002 Sevilla, España.
Email: info@ciclogreen.com
NIF: b90281502
Nom comercial: Ciclogreen Move and Win S.L.
Domini: www.ciclogreen.com
2. Condicions generals d’ús
A continuació, s’indiquen els termes i condicions que regulen l’accés i ús de la pàgina web
www.ciclogree.com (d’ara endavant “la plataforma”) per part de la persona física o jurídica
(d’ara endavant “la persona usuària”), que accedeix a la plataforma per a fer ús dels serveis
oferts a la mateixa. La persona usuària, al fer ús de la plataforma, accepta i es compromet al
compliment rigorós de les condicions d’ús, aquí disposades.
Gregorio Magno Toral Jiménez és el titular dels drets de propietat intel·lectual de la pàgina web
www.ciclogreen.com, del seu codi font, texts i bases de dades, sent la única persona a qui
correspon l’exercici dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
L’activitat principal de Ciclogreen consisteix en el desenvolupament d’una plataforma online en
la que les persones usuàries poden tenir accés a recompenses, per les seves pràctiques de
mobilitat sostenible. Els serveis prestats per la plataforma necessiten de la instal·lació
d’aplicacions de terceres persones, en dispositius mòbils de les persones usuàries, per a la
captura i registre de les pràctiques de mobilitat sostenible que realitzen les mateixes. La persona
usuària es compromet a no utilitzar simultàniament vàries de les aplicacions mòbils accessibles,
a través del portal pel registre dels recorreguts en bicicleta i caminant. Així mateix, la persona
usuària es compromet a no fer un registre indegut d’aquests recorreguts amb l’objectiu
d’augmentar els punts obtinguts (anomenats Cicles). La persona usuària accepta que Ciclogreen
l’avisi d’un possible ús indegut, de les aplicacions mòbils utilitzades pel registre dels recorreguts.
Ciclogreen es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la plataforma i/o als serveis en aquesta
proporcionats, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a aquelles persones
usuàries que incompleixin aquestes Condicions Generals d’us. Així mateix, Ciclogreen es reserva
el dret a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions generals aplicables i modificar, o
suprimir, en qualsevol moment, i sense previ avís, els continguts, serveis i informacions que es
troben a la plataforma.
3. Política de privacitat
3.1 General
Les dades de caràcter personal que ens facilitis seran sempre tractades de conformitat amb el
que es disposa a la corresponent normativa. Les dades de caràcter personal, recollides a través
de la plataforma, seran utilitzades únicament per a prestar els serveis sol·licitats i per a
l’enviament d’informació sobre activitats de Ciclogreen, algunes de caràcter comercial, que
poden resultar-te interessants. Cap empresa o entitat, a excepció de Ciclogreen, tindrà accés al
teu perfil.

Les teves dades personals seran ubicades a fitxers, titularitat de Ciclogreen, amb la finalitat de
gestionar els serveis proporcionats. Podràs revocar el consentiment d’enviament de
comunicacions comercials en qualsevol moment, enviant un email a info@ciclogreen.com.
Igualment, podràs exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-te per
escrit a la direcció d’email abans indicada, o mitjançant correu postal a la següent direcció: Calle
Reposo, 3, 2C, 41002, Sevilla.

3.2 Tractament de les teves dades personals
A Ciclogreen no cedim les teves dades personals a terceres persones (físiques i jurídiques). La
teva privacitat és la nostra prioritat.
Les dades personal que ens facilitis seran objecte de tractament a un fitxer de dades personals,
responsabilitat de Ciclogreen, les finalitats del qual són les següents:
Proporcionar els nostres serveis.
Analitzar l’ús del lloc i millorar el servei.
Proporcionar-te informació i les comunicacions pertinents per a l’ús dels Productes i
Serveis de Ciclogreen.
Realitzar estudis de mercat intern, planificació de projectes o esdeveniments, resolució
de problemes i per a detectar i protegir contra errors.
Fer complir les Condicions Generals de Ciclogreen.
En el cas de que ens aportis dades personals de terceres persones, ets responsable
d’haver facilitat i haver obtingut el consentiment d’aquestes, per a ser aportades amb
les finalitats que es detallen a continuació.
Remissió de comunicacions comercials o publicitàries mitjançant qualsevol medi
electrònic o físic que possibiliti realitzar-les. Les comunicacions comercials estaran
relacionades amb productes o serveis oferts per Ciclogreen, així com per part dels agents
col·laboradors o partners amb els que s’hagués assolit un acord de promoció comercial
entre els seus clients; i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del partner
o agent col·laborador.
Ciclogreen amb domicili social en Calle Reposo, 3, 2C, 41002, Sevilla com a responsable del fitxer
es compromet a respectar la confidencialitat de la teva informació de caràcter personal i a
garantir l’exercici dels teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant carta
dirigida a la direcció anteriorment indicada a l’atenció de “Función LOPD” o mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic a info@ciclogreen.com, en ambdós casos facilitant una
fotocopia del teu document nacional d’identitat, o del teu passaport, o altre document vàlid
d’identificació. En el cas de que decideixis exercir els teus drets i que, com a part de les dades
personals que no hagis facilitat, consti el correu electrònic, t’agrairíem que en la comentada
comunicació fessis constar específicament aquesta circumstància, indicant la direcció de correu
electrònic, respecte de la que s’exerceixen els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Per mitjà de la present, ens garanteixes que les dades personals que ens proporciones són certes
i exactes i et compromets a notificar-nos qualsevol canvi o modificació de les mateixes.
Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc i a la persona responsable del lloc web, o a qualsevol
tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incomplerta, als formularis de
registre, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària.

3.3 Productes o serveis de terceres persones (físiques i jurídiques)
En el lloc Ciclogreen apareixen anunciats una sèrie de productes, descomptes i serveis oferts per
terceres persones, i que a través dels Serveis de Ciclogreen, poden ser complementaris a l’ús
dels nostres productes o d’altres productes o serveis de terceres persones, com gimnasos,
hotels, spas, centres d’esport i fitness, fabricants d’equips esportius, aplicacions esportives. Si
esculls utilitzar aquests productes o serveis per separat, revelar informació als proveïdors, o
concedir-los permís per a recopilar la teva informació, acceptes que l’ús de la teva informació es
regeix per les seves polítiques de privacitat. Et recomanem avaluar les polítiques de privacitat
dels proveïdors de serveis externs abans de decidir utilitzar els seus serveis. Ciclogreen no es fa
responsable de les seves pràctiques de privacitat. Ciclogreen pot presentar enllaços en un
format que ens permeti fer un seguiment de si aquests vincles s’han seguit i si alguna acció ha
estat presa en algun lloc web de terceres persones. Utilitzem aquesta informació per a millorar
la qualitat de les Ofertes Ciclogreen i el contingut personalitzat al Servei.
4. Ús per a menors d’edat
L’ús del portal està prohibit per a menors de 16 anys. Ciclogreen no es responsabilitza de la
veracitat i exactitud de les dades omplertes per la persona usuària al formulari de registre.
5. Enllaços a llocs web de terceres persones (físiques i jurídiques)
Els Serveis de Ciclogreen poden proporcionar enllaços o referències a llocs web operats per
terceres persones. No supervisem ni investiguem aquests llocs web i no som responsables del
contingut, la funcionalitat o les pràctiques d’aquests llocs web.
La inclusió d’enllaços a llocs web de terceres persones, sobre els Serveis Ciclogreen, no implica
l’aprovació o acceptació del lloc web vinculat per nosaltres. Si decideixes abandonar les pàgines
dels nostres serveis i accedir a altres llocs web de terceres persones, ho fas sota el teu propi risc.
Et recomanem que llegeixis les condicions d’ús i les polítiques de privacitat dels lloc web de
terceres persones.
No tenim cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua de qualsevol tipus que sigui, que sigui
resultat de l’ús d’un lloc web de terceres persones.
6. Serveis “TAL COM ESTAN”
Ens esforcem per prestar Serveis excel·lents, però hi ha factors que no podem garantir. En la
màxima mesura permesa per la llei, cl i les seves subsidiàries, proveïdors o distribuïdors no
ofereixen garanties, explicites ni implícites, sobre els serveis. Els serveis es presten “TAL COM
ESTAN”.
No concedim cap representació o garantia, en quant a la integritat, exactitud, actualitat o
adequació de, o bé de la idoneïtat, funcionalitat, disponibilitat o operació del lloc Ciclogreen, la
informació o material que conté o dels productes o serveis que ofereix.
A l’utilitzar el lloc web, assumeixes el risc de que la informació i els materials en aquest lloc web
poden ser incomplerts, inexactes, obsolets o no puguin satisfer les teves necessitats o
requeriments.

Ciclogreen declina específicament totes les garanties, expresses o implícites, incloent, sense
limitació, les garanties de comercialitat, adequació per a un propòsit particular, i no infracció
amb respecte a aquest lloc web i la informació, els gràfics i els materials que es troben en aquest
document.
En cap cas, Ciclogreen serà responsable per danys de qualsevol tipus, incloent, sense limitació,
els danys especials, indirectes, incidentals o conseqüents, inclòs si Ciclogreen ha estat advertit
de la possibilitat d’aquests danys.

