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1. En cas de contractació dels bens i serveis oferts per mantenir la 
relació contractual, així com la gestió, administració, informació, 

prestació i millora del servei. 
 

2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis 
disposats en suport digital o físic. 

 
3. Enviar bolletins (newsletters), i comunicacions comercials de 

promocions i/o publicitat de la nostra entitat i/o del sector. 
  

Us recordem que podeu oposar-vos a l'enviament de comunicacions 
comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un 

correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment. Els camps 
d'aquests registres són d'ompliment obligatori, sent impossible 

realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades. 

  
Per quant de temps es conserven les dades personals recollides? 

  

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es 
mantingui la relació comercial i no demaneu la seva supressió. 
Posteriorment a la mateixa, es conservaran durant els terminis 

legalment exigits (llevat, en ambdós casos, que el tractament es basés 
en el consentiment de l'usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es 

conservaran fins que es rebi aquesta revocació). Per tant, podem 
garantir que les vostres dades no es conservaran més temps del 

necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de 
la conservació que resultés necessària per a la formulació, l'exercici o 
la defensa de potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la 

legislació aplicable. 

  
Legitimació: 

  

El tractament de les vostres dades es realitza amb les següents bases 
jurídiques que el legitimen: 

 
1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis d'Eina 

d'Escola S.L., els termes i condicions es posaran a la vostra disposició 
en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació. 



 
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que us 

vam informar posant a la vostra disposició la present política de 
privacitat, que després de la seva lectura, en cas d'estar conforme, 

podeu acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, 
com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte. 

  
En el cas de que no ens faciliteu les vostres dades o ho feu de forma 
errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud, resultant 
del tot impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o dur a 

terme la contractació dels serveis. 
 

Destinataris: 
 

Les dades no es comunicaran a cap persona aliena a Eina d'Escola 
S.L., llevat d’obligació legal. Una òptima prestació del servei que Eina 

d'Escola S.L. ofereix pot requerir que altres tercers prestadors de 
serveis d'Eina d'Escola S.L. accedeixin a les dades personals de 

l'usuari com a encarregats del tractament. 
  

 A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades 
personals, responsabilitat d'Eina d'Escola S.L. en qualitat 

d'encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de 
la prestació d'un servei al responsable del tractament, Eina d'Escola 

S.L. pot cedir les dades personals de l'usuari als distribuïdors 
autoritzats d'Eina d'Escola S.L., sempre que hagués sol·licitat el 
consentiment a l'usuari i aquest l'hi hagi atorgat expressament. 

 
A més de l'anterior, Eina d'Escola S.L. podrà realitzar cessions o 

comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions 
amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi 
d'acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment 
a altres òrgans com forces i cossos de seguretat de l'estat i als òrgans 

judicials. 
  

Drets dels usuaris: 
  

Eina d'Escola S.L. informa a l'usuari sobre la possibilitat que l'assisteix 
d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, 

portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament 
automatitzat de les dades personals recollides per Eina d'Escola S.L .. 

  
Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l'usuari, i si escau 

qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la 



següent adreça: Carrer Navarra, 53 1r Pis,  08320 - El Masnou 
(Barcelona). Aquesta sol·licitud ha d'incloure les següents dades: nom 
i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del 

Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es 
concreta la sol·licitud. Així mateix, informem que l'usuari també podrà 

exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic: 
einadescola@einadescola.com 

 
  

A més dels anteriors drets, l'usuari tindrà dret a retirar el consentiment 
atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt 
descrit, sense que aquesta retirada del consentiment afecti la licitud 
del tractament anterior a la retirada del mateix. Eina d'Escola S.L. 

podrà continuar tractant les dades de l'usuari en la mesura que la llei 
aplicable ho permeti. Eina d'Escola S.L. recorda a l'usuari que té dret a 

presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent. 
 

Mesures de seguretat implementades: 
 

 Eina d'Escola S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret 
de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i 

adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la 

normativa aplicable. 
  

Eina d'Escola S.L. té implantades les mesures de seguretat d'índole 
tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i 
tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la 
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan 
exposades, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o 

natural, d'acord al que estableix la normativa aplicable. 
  

Eina d'Escola SL, entitat preocupada per la privacitat, amb vista a 
reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva 

organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació 
dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i 

seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals. 
 

Protecció de la informació allotjada 
 

Eina d'Escola S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats 
en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o 

l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa 
manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels 



usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides 
i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de 

l'última còpia de seguretat. 
  

Els serveis oferts, excepte els específics de backup, no inclouen la 
reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat 
realitzades per Eina d'Escola S.L., quan aquesta pèrdua sigui 

imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord 
amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia 

acceptació de l'usuari. 
  

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del 
servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles 

a Eina D'escola S.L .. 
  

Comunicacions comercials 
  

En aplicació de la LSSI. Eina d'Escola S.L. no enviarà comunicacions 
publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de 

comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat 
sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les 

mateixes. 
 

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual 
prèvia, Eina d'Escola S.L. estarà autoritzat a l'enviament de 

comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin 
similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el 

client. 
  

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà 
sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través 

dels canals indicats anteriorment. 

 

AVÍS LEGAL 
 

Eina d'Escola S.L., proveït amb NIF B59128116, adreça carrer 
Navarra, 53 1r pis, 08320 - El Masnou 

(Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús 
incorrecte, inapropiat o il·lícit de la 

informació apareguda en les pàgines d'Internet. 
Amb els límits establerts a la llei, no assumeix cap responsabilitat 

derivada de la manca de 



veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions 
que contenen les seves pàgines d'Internet. 

 
Els continguts i informació no vinculen ni constitueixen opinions, 

consells o assessorament 
legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei ofert amb 

caràcter informatiu i divulgatiu. 
Les pàgines d'Internet poden contenir enllaços (links) a altres pàgines 

de terceres parts 
que no pot controlar. Per tant, no pot assumir responsabilitats 

pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. 
 

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de 
continguts inclosos en aquest website són propietat 

exclusiva d’Eina d’Escola o els seus llicenciants. Qualsevol acte de 
transmissió, distribució, cessió, 

reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, 
ha de comptar amb el consentiment exprés de 

www.einadescola.com. 
 

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ofereix a través del 
website haurà de 

proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades us informem que, mitjançant la 

complementació dels presents formularis, les vostres dades personals 
quedaran incorporades i seran tractades als 

fitxers d'Eina d'Escola S.L. per tal de poder-li prestar i oferir els nostres 
serveis així com per informar de les 

millores del lloc Web. Així mateix, us informem de la possibilitat 
d'exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de 
manera gratuïta mitjançant correu electrònic a 

einadescola@einadescola.com  
o a l'adreça carrer Navarra, 53 1r pis, 08320 - El Masnou (Barcelona). 

 
 



CONDICIONS GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ PER A 

BOTIGUES ONLINE 
 

 És un lloc web propietat d'Eina d'Escola S.L., d'ara endavant EL 
PROPIETARI, amb NIF  B59128116 i domicili social a: carrer Navarra, 

53 1r pis, 08320 - El Masnou (Barcelona). 
 

L'accés, reproducció i ús dels serveis del web requereix l'acceptació 
prèvia de les condicions d'ús 

vigents en cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de 
modificar aquestes condicions quan ho 

consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text a la web. 
És responsabilitat de l'usuari conèixer les condicions d'ús abans 

d'accedir als productes i serveis de la web; 
en cas de no estar d'acord amb les mateixes, li preguem, s'abstingui 

d'utilitzar-la. 
 

PROPIETAT 
 

La web és una obra composta de diversos elements integrats i 
inseparables (text, il·lustracions, fotografies, 

imatges animades, vídeos, programes d'ordinador, inclosos els codis 
HTML del lloc web, etc.), la Propietat 

Intel·lectual li correspon al PROPIETARI, excepte pel que fa a aquells 
materials obtinguts sota llicència de 

tercers. 
 

El propietari i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat 
intel·lectual sobre la web i sobre els 

diferents elements que la componen, individualment considerats, en 
totes les còpies que es realitzin (qualsevol 

que sigui el suport al qual s'incorporin), concedint sobre els mateixos 
únicament els drets d'ús que més 

endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament 
cedit s'entén reservat. 

A més de l'anterior, el propietari és responsable de la selecció, disseny 
de l'estructura i la disposició dels 

continguts de la web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc 
d'efectuar les inversions 

substancials orientades a l'obtenció, digitalització i presentació de la 
mateixa, corresponent, per tant, la 



protecció que l'article 12 i el títol VIII del llibre II de la Llei de Propietat 
Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc 

web, considerat com una base de dades. 
 

El propietari és també l'únic amo del disseny i imatge gràfica de la 
web, reservant-se les accions 

legals pertinents que li puguin correspondre contra les persones que 
realitzin imitacions o usos deslleials. 

 
 

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES 
 USOS PERMESOS I PROHIBITS 

 
Està permès: 

 
• La navegació per la web, és a dir, l'accés i visualització de la mateixa 
en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o 

accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i 
formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La 

navegació per 
determinades seccions de la web requereixen el previ registre. 

 
• Beneficiar-se (previ registre), dels serveis i avantatges prestats per 

EL PROPIETARI a través de 
la web als seus usuaris, en les condicions que s'assenyalin 

expressament en les diferents seccions. 
 

Està prohibit: 

 
• Qualsevol operació en relació de la web, els seus continguts, els 

productes descarregats i les còpies 
de tots ells que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe. 

 
• Qualsevol utilització fora de l'àmbit personal i privat, especialment 

aquelles que tinguin finalitats 
comercials o professionals, inclòs l'enviament de publicitat o missatges 

i la recopilació i tractament 
de dades de tercers. 

 
• Qualsevol tipus d'extracció, comunicació pública i / o transmissió, 



total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l'àmbit privat d'ús permès i, 
especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, 

incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S'exceptua 
d'aquesta prohibició la publicació en 

mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de 
la secció Sala de Premsa. 

 
• La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre 

la Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o de qualsevol dels 
productes facilitats a través d'aquesta. 

 
• Les operacions i activitats expressament prohibides en qualsevol 

altres seccions d'aquestes 
Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el 

normal funcionament de la 
web a altres usuaris o de qualsevol tercer. 

 
LINKS A LA WEB 

 
Queda autoritzat l'establiment de vincles i hipervincles amb la web des 

d'altres pàgines o llocs web, sempre 
que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge 

pública i de marca del PROPIETARI, de la web o 
de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en 

aquesta. En l'establiment de vincles amb 
la web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que 

impliquin confusió sobre la identitat i propietat 
dels continguts, com ara el framing o altres. 

 
Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web 

amb continguts que promocionin o facin 
apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, 

discriminació, pornografia o activitat il·legal. 
Així mateix, queda expressament prohibit l'establiment d'enllaços amb 

finalitats mercantils. 
En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització 

d'elements extrets de la web, sense el 
consentiment previ i exprés del PROPIETARI 

 
En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o 

llocs web de tercers impliquen relacions 
del PROPIETARI amb els titulars d'aquests, ni implica suport, patrocini 



o recomanació del 
PROPIETARI sobre els mateixos, de manera que el propietari no serà 

responsable en absolut respecte del seu 
contingut i licitud. 

 
CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI 

 
Com a client o usuari de la web, us comprometeu a fer un ús adequat 

dels continguts i serveis oferts 
a través de la mateixa i a no utilitzar-los per: 

 
1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a 

l'ordre públic. 
2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, 

pornogràfic, que faci apologia del 
terrorisme o que atempti contra els drets humans. 

 
3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels 

seus proveïdors o de 
terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o 

qualsevol altres sistemes 
físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys 

anteriorment esmentats. 
4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del 

PROPIETARI o de tercers. 
5. Atemptar contra els drets de la propietat intel·lectual, industrial, 

d'imatge, honor o altres que 
corresponguin al PROPIETARI o a tercers. 

 
El propietari tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions 

i missatges són finalment publicades 
a la web o no, i queda facultada per retirar-los quan consideri oportú. 

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes 
condicions d'ús i molt especialment, del que preveu 

en la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per donar-li de baixa 
de forma immediata com a usuari o 

subscriptor del web. 

 
FORMES DE PAGAMENT I CONDICIONS 

En el moment de confirmar les places definitives, es realitzarà un 
pagament de 2€ por alumne i espectacle en concepte de reserva. 



En el cas de que algun alumne no assisteixi a la representació Eina 
d’Escola no cobrarà la resta de la entrada; però tampoc descomptarà, 

ni abonarà els 2€ de la reserva.  

En el cas de realitzar una sessió en exclusiva i no poder assistir-hi, cal 
comunicar l’anul·lació amb un mes d’antelació. Eina d’Escola es 

reserva el dret de no fer la devolució del pagament proporcional de la 
reserva de l’espectacle en exclusiva. 

 
 

CANVIS I DEVOLUCIONS 
 

Davant de qualsevol canvi efectuat per Eina d'Escola, sigui de teatre, 
data o horari, el centre tindrà la llibertat de acceptar-lo o d'anul·lar la 
reserva; en cas d'haver pagat qualsevol import a Eina d'Escola  serà 

retornat al número de compte que ens faciliteu. 
 

Per gestionar qualsevol tipus de canvi heu de 
posar-vos en contacte amb el nostre servei d'Atenció al Client per mitjà 

del correu electrònic: einadescola@einadescola.com 
  o bé a través del telèfon 935403990, l'horari d'atenció al públic és de: 

dilluns a dijous de 8:00h a 17:00h. 
divendres de 8:00h a 15:00h. 

dissabte i diumenge l'empresa romandrà tancada. 
 

El client haurà d'indicar el número de comanda i li direm exactament 
tots els passos a seguir. 

Us informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no 
hagin estat prèviament comunicats 

per les vies indicades. 
 

CANCEL·LACIONS 
 

Eina d’Escola no anul·larà les reserves realitzades durant la 
preinscripció o la campanya de teatre escolar. En el cas de no poder 
assistir al teatre heu d’anul·lar la vostra reserva trucant al 935 403 
990, per la nostra web www.einadescola.com o escrivint  un correu 

electrònic als nostres comercials. 
Marina: comercial@einadescola.com 

MªAngeles: comercial3@einadescola.com 
Guillem: comercial2@einadescola.com 

 
 
 
 



PROTECCIÓ DE DADES 

 
La informació o dades personals que ens faciliteu seran tractades 

d'acord amb el que estableix la Política de 
Privacitat. En fer ús d'aquesta pàgina web es permet el tractament 

d'aquesta informació i dades i es declara que 
tota la informació o dades facilitades són certes i es corresponen amb 

la realitat. 

 
MODIFICACIONS 

 
EL PROPIETARI es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les 

modificacions que consideri oportunes en 
la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis 

que es prestin a través de la mateixa, com 
la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. 

Encara que el propietari posarà els seus majors esforços a mantenir 
actualitzada i lliure d'errors la informació 

continguda a la web, no ofereix cap garantia respecte de la seva 
exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida la 

obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l'accés i utilització 
de la web, és d'exclusiva 

responsabilitat dels usuaris i clients. 

 
ACCIONS LEGALS 

 
El propietari perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions d'ús, així 

com qualsevol utilització indeguda 
de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li 

corresponguin a ella o als seus llicenciants, 
especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes 

les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en dret 
 


