BASES PER A LA VENDA DE LES ENTRADES DISPONIBLES PER A LA ZONA VISITANT DEL PARTIT
REAL MADRID CF - GIRONA FC, CORRESPONENT ALS QUARTS DE FINAL DE LA COPA DEL REI.
El GIRONA FC, SAD, amb CIF A-17088329 i domicili social a l’Av. Montilivi, número 141 de Girona (CP
17003) presenta les bases per a la venda directa de les entrades disponibles pel partit REAL MADRID
CF– GIRONA FC corresponent a les quarts de final de la Copa del Rei 2018/2019.
1. OBJECTE.
Venta directa de les entrades disponibles.
2. CAPACITAT PER PARTICIPAR.
Podran participar tots els socis i simpatitzants del Girona FC, majors de 16 anys, sense cap quota
pendent i sense sancions actives.
3. PERIODE DE SOL·LICITUD.
El període establert per la compra començarà des de les 00:00h hores del 19 de gener fins a les
12:00 hores del dia 22 de gener o fins exhaurir les entrades disponibles (en endavant “el període de
sol·licitud”).
4. MECÀNICA DE LA VENDA.
4.1 Cada soci o simpatitzant podrà sol·licitar fins a un màxim de quatre entrades, les quals són
personals i intransferibles:
4.1.1

ONLINE: Complimentat correctament el formulari a la pàgina web
www.viatges.gironafc.cat, es comunicarà al participant confirmació de la sol·licitud a
través de correu de confirmació de registre, essent el cobrament immediat a través
únicament de targeta de crèdit/dèbit.
Les entrades es lliuraran únicament a la persona que es correspongui amb les dades
registrades en el formulari de la pàgina web a la que es fa referència en el paràgraf
anterior, sempre que hagin complert amb els requisits que s’exigeixen en les
presentes bases, realitzant el Girona FC totes les comprovacions pertinents al
respecte.
El termini per a recollir la seva entrada serà des del dilluns 21 de gener a les 9:00h fins
el 22 de gener de 2019 a les 20:00 hores a les Taquilles del Girona FC ubicades a
l’Estadi Montilivi.
En el supòsit de que algun dels socis o simpatitzants no recollís i hagués pagat la seva
entrada/es en el termini establert, perdrà el seu dret sense devolució. Les entrades
no recollides quedaran en poder del Girona FC.

4.1.2

PRESENCIALMENT: A partir del dilluns 21 de gener de 2019 a les 9:00h i fins el dimarts
22 de gener de 2019 a les 20h, podran adquirir-se les entrades a les Taquilles del
Girona FC ubicades a l’Estadi Montilivi.

4.2 Tots aquells socis o simpatitzants del Club que hagin adquirit l’entrada més el desplaçament,
rebran la seva entrada, un cop bescanviat el cupó a l’autobús o presentant email de
confirmació així com el seu DNI.
5. DECLARACIÓ DE VERACITAT.
Les dades facilitades pels participants hauran de ser verídiques. En el supòsit de que fossin falses i
resultés seleccionat, la seva petició quedarà cancel·lada.
6. CONSIDERACIONS GENERALS.
6.1 En cas de que no es cobreixi el mínim de 35 places en el bus, es cancel·larà el desplaçament
i es procedirà a la devolució del preu de les entrades adquirides a través del mateix mitjà en
que van ser adquirides.
6.2 La compra d’ entrades implica l’acceptació íntegra de les presents bases i el criteri del
GIRONA FC en quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present compra. La
manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà
l’exclusió del participant.
6.3 El GIRONA FC es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi sobre les presents bases, així com
a suspendre o ampliar aquesta acció, que seran degudament notificades als participants.
6.4 El GIRONA FC es reserva el dret a eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o
inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de les presents bases.
7. REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES.
7.1 El Club certifica i informa al soci o simpatitzant (en endavant, “l’interessat”) que ha
implementat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb l’establert en la legislació
aplicable en matèria de protecció de dades, en concret, el Reglament 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 per evitar la pèrdua, mal us, alteració
o accés no autoritat o robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat
de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als que estan exposats.
7.2 En concret, s’informa de que les seves dades únicament es podran fer servir per al seu
tractament quan aquest sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació a l’àmbit i les
finalitat determinades en aquest reglament, pels quals s’ha obtingut.
7.3 El CLUB informa que, sota aquest Contracte, l’interessat atorga el consentiment exprés a la
cessió de les seves dades personals, així com per al seu posterior tractament a favor de
CLUB, sense perjudici dels drets que assisteixin a l’interessat tal com: dret d'accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions

individualitzades. Qualsevol revocació a aquest consentiment, s'haurà d'enviar correu
electrònic a la següent adreça: protecciondatos@gironafc.cat
8. DIPÒSIT.
Les presents bases han estat dipositades a les nostres oficines: Av. Montilivi 141 de Girona (17003).

