
 
CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I US DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA “Extranet” 

 
 

 
1.- Objecte i abast 
Les presents condicions generals tenen com a objecte l'autorització del dret d'ús, amb caràcter temporal i revocable, sobre la present 
aplicació informàtica (en endavant “Extranet”) per part de FENTPAÍS SCCL (en endavant “FENTPAÍS”) en benefici del Col·laborador, 
així com establir i regular-ne les condicions d'ús. 
 
El Col·laborador tindrà un accés telemàtic únic al seu perfil de l'Extranet. A través del seu perfil podrà realitzar diverses operacions 
vinculades als serveis de promoció i comercialització contractats amb FENTPAÍS, com ara, verificar la validesa de Xecs (mitjà de 
pagament de les Experiències) o visualitzar l'historial de facturació, així com realitzar la contractació de la promoció i comercialització 
de noves Experiències. 
 
2.- Actualitzacions i noves versions 
FENTPAÍS no garanteix, ni es compromet al desenvolupament d'actualitzacions ni de noves versions de l'Extranet, però es reserva el 
dret d'introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts de la present aplicació. 
 
3.- Usuari autoritzat 
El Col·laborador designarà a una persona autoritzada, amb poders notarials suficients de representació, gestió i contractació (en 
endavant Usuari). L'Extranet enviarà al correu electrònic de l'Usuari la contrasenya d'accés a l'aplicació, que és personal i intransferible. 
Per motius de seguretat es recomana que l'Usuari canvii dita contrasenya en el primer accés que realitzi a l'aplicació. 
 
4.- Contractació on-line 
El Col·laborador autoritza explícitament a FENTPAÍS a realitzar tota la contractació necessària a través de l'Extranet. Quan hi hagin 
noves contractacions pendents d'acceptació, s'informarà a l'Usuari amb l'enviament d'un correu electrònic al compte indicat. A través de 
l'Extranet, l'Usuari tindrà accés a totes les condicions vinculades a dita contractació, i en cas de conformitat procedirà a la seva 
acceptació. 
 
El Col·laborador manifesta explícitament que tota la contractació realitzada segons el procediment descrit en el punt anterior, té la 
mateixa validesa contractual que la firma manuscrita.  
 
Les condicions de tots els serveis contractats sempre apareixeran al compte del Col·laborador a l'Extranet, i per tant, podran ser 
consultades, descarregades o impreses per part de l'Usuari. 
 
5.- Garantia i responsabilitat 
FENTPAÍS no es responsabilitzarà del mal funcionament o fallades que es puguin produir en l'accés, funcionament i operativitat de 
l'Extranet, o en els seus serveis i continguts. No obstant, FENTPAÍS es compromet, dins del seu abast, a treballar per mantenir un 
sistema robust i una ràpida resposta en cas de fallades. 
 
L'Usuari es compromet a no divulgar la seva contrasenya d'accés a l'Extranet. És responsabilitat de l'Usuari mantenir la seva clau en 
secret i canviar-la almenys un cop al mes.  
 
6.- Propietat intel·lectual i industrial 
La present aplicació informàtica és considerada una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i per tant està protegida 
per les lleis i convenis internacionals aplicables. El Col·laborador s'abstindrà de copiar, distribuir i/o difondre, amb o sense afany de 
lucre, la present aplicació, i, a tal efecte, es compromet a prendre les mesures internes pertinents. 
 
La present autorització d'ús de l'Extranet no implica, implícita ni explícitament, la cessió dels drets sobre la propietat industrial i 
intel·lectual de l'aplicació o sobre el seu model o estructura de dades. 
 
7.- Protecció de dades 
Per al cas que l’ús d’Extranet impliqui el tractament de dades de caràcter personal, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de                      
27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les                         
mateixes, FENTPAIS SCCL es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada pel                    
Col·laborador. 

La finalitat d’aquest fitxer serà la de mantenir correctament la relació establerta entre FENTPAIS SCCL i el Col·laborador (manteniment                   
de l’aplicació, accés als continguts, creació de models o plantilles, etc.). Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació                     
legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. 

El Col·laborador podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un                  
correu electrònic a l’adreça hola@fentpais.cat indicant la referència RGPD. 

Es pot consultar la informació addicional sobre protecció de dades al web www.fentpais.cat 

FENTPAIS SCCL garanteix que ha adoptat les oportunes mesures de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així                   
mateix, FENTPAIS SCCL garanteix la confidencialitat de les dades personals, i el Col·laborador garanteix i respon, en qualsevol cas, de                    
la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament                 
actualitzades. 

8.- Vigència 
La vigència de les presents condicions generals esta subjecte a la vigència de la contractació d'Experiències per part del Col·laborador. 

http://www.fentpais.cat/


 
9.- Cessió 
El Col·laborador es compromet a no cedir a tercers els drets i obligacions derivats de la relació contractual que mantingui amb                     
FENTPAÍS, ni formalitzar cap operació que suposi disposició per qualsevol títol sobre els esmentats drets i obligacions, excepte                  
acceptació expressa per part de FENTPAÍS. 
 
10.- Responsabilitats  
Cada part serà responsable de les actuacions que hagi realitzat. En especial FENTPAÍS restarà eximida de qualsevol responsabilitat                  
derivada de l’activitat específicament desenvolupada per part del Col·laborador, i que directament o indirecta pugui estar relacionada                 
amb els serveis de promoció i comercialització contractats amb FENTPAÍS. 
 
11.- Submissió 
Les parts se sotmeten per solucionar qualsevol divergència que pugui sorgir entre elles sobre l’aplicació, interpretació, compliment o                  
incompliment de les presents condicions generals a la jurisdicció exclusiva del Jutjats i Tribunals de Manresa, província de Barcelona. 
 
 

 
  
 
 
 


