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POLITICA DE PRIVACITAT 

SANT CUGAT DIR, S.A. (en endavant també referida com “PADEL INDOOR SANT CUGAT) domiciliada 

al carrer de la Indústria, 90-92, entresòl 1ª, 08025 de Barcelona l’informa, d’acord amb la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), de la 

política de protecció de dades personals d’aplicació al lloc web: 

https://www.dir.cat/santcugatpadelindoor/ (en endavant “el Lloc Web”).  

PADEL INDOOR SANT CUGAT es reserva el dret a modificar aquesta política per motius d’exigències 

legislatives o d’autoregulació, per aquesta raó li recomanem que visiti periòdicament aquest avís 

legal (al final del document pot consultar la última data en que ha estat actualitzada).  

 

1. Abast d’aquesta Política de Privacitat 

En accedir a aquest Lloc Web, es recopila informació que es considera dades de caràcter personal 

de l’usuari. 

Es tracta d’informació que l’identifica de forma individual, ja sigui per si sola o en combinació amb 

altre informació de la que ja disposem. Algun exemple d’aquestes dades personals son: el seu nom 

i cognoms, dades de contacte, informació sobre els seus mitjans de pagament, informació que Vostè 

proporciona quan crea un compte o un perfil personal en el Lloc Web, així com informació sobre les 

pàgines que ha visitat i la ruta que ha pres a través del Lloc web. 

 

2. Obtenció de dades personals 

Les dades personals dels Usuaris que s’obtenen a través del Lloc Web tenen el seu origen a: 

- Informació que Vostè proporciona: aquelles que ens facilita directament a través de 

l’emplenament de formularis, com poden ser els formularis de registre en el Lloc Web, 

formularis de contacte o per rebre la nostra newsletter.  

 

Generalment aquells apartats dels formularis habilitats en el Lloc Web que apareguin 

marcats amb un asterisc (*) indiquen la obligatorietat de proporcionar aquella dada 

personal per possibilitar la prestació del corresponent servei. 

 

- Informació enviada pel seu navegador web: obtenim informació que el seu navegador web 

ens envia de forma automàtica. Aquesta informació generalment inclou la seva adreça IP, 

la identitat del proveïdor de serveis d’Internet, el nom i la versió del seu sistema operatiu, 

el nom i la versió del seu navegador, la data i hora de la seva visita i les pàgines que visita. 

Una “adreça IP” és un número únic que s’assigna automàticament al seu ordinador quan es 

connecta a Internet. S’utilitza per identificar la ubicació de l’ordinador al ciberespai per a 

que se li pugui enviar la informació que demana. 

 

Així mateix, quan accedeix a una comunicació electrònica que li enviem, com pot ser per 

exemple quan obre un correu electrònic nostre, el seu navegador ens informa que Vostè (o 

algú que utilitza la seva adreça de correu electrònic) ho ha fet. Utilitzem aquesta informació 

per millorar els nostres esforços en màrqueting. 

 

- Cookies i tecnologies similars: una cookie és un petit arxiu enviat pel Lloc Web i que queda 

emmagatzemat en l’ordinador de l’usuari, permetent al Lloc Web recordar informació sobre 

l’usuari i les seves preferències de navegació. Recopilen informació, entre altres, sobre 

quines pàgines visiten, quant de temps romanen a cada pàgina, per evitar haver d’introduir 

de nou informació que ja ens ha proporcionat anteriorment, personalitzar l’experiència de 

l’usuari en el Lloc Web o mesurar l’èxit de la nostra publicitat al Lloc Web. Per a més 

informació, consulti la nostra Política de Cookies. 

https://www.dir.cat/santcugatpadelindoor/
https://www.dir.cat/themes/custom/dir/AvisLegal/Padel/PoliticasDeCookies-web-app-cat.pdf
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- App: Si Vostè va a accedir a través de la nostra aplicació mòbil, prèviament a la seva 

instal·lació ha de conèixer i, mitjançant la seva instal·lació, accepta que aquesta accedeixi 

a informació que es troba en el seu dispositiu mòbil. En particular podrà tenir accés a la 

següent informació: 

 

o Historial d’aplicacions i dispositiu 

o Identitat 

o Calendari 

o Ubicació del dispositiu 

o Telèfon, registre de trucades 

o Fotos/Multimèdia/Arxius 

 

3. Finalitats del tractament de les dades personals 

En compliment del que estableix l’article 5 de la LOPD, li comuniquem que les dades personals que 

es s’obtinguin a través del Lloc Web s’incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal inscrit 

al  Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i del qual és responsable la 

companyia SANT CUGAT DIR, S.A. 

Les dades dels usuaris del lloc web es tracten amb les finalitats següents:  

(i) Permetre participar dels serveis del Lloc Web i així gestionar, tramitar i administrar 

electrònicament la relació de l’usuari amb el PADEL INDOOR SANT CUGAT (donar resposta a 

les consultes; tramitar el registre d’alta al lloc web; permetre les gestions com a usuari 
registrat; gestionar invitacions; etc.).  

(ii) Crear un perfil públic com a usuari registrat visible per la resta d’usuaris de la plataforma, i 
que permet localitzar-lo per organitzar partides de pàdel, consultar la seva condició de 
participant en una partida de pàdel oberta o la seva posició en el ranking, entre d’altres, en 
atenció a les funcionalitats habilitades en cada moment a la plataforma. 

(iii) Promocionar o publicitar les activitats, productes i serveis que ofereix el PADEL INDOOR SANT 
CUGAT així com la resta de societats que formen el Grup DiR al que pertany, i això a través 
de qualsevol mitjà de comunicació (p.e. postal, telefònic, email, sms o qualsevol altre que 
sorgeixi en el futur).  

(iv) Fer enquestes, estadístiques i anàlisis del mercat. 
(v) Elaborar perfils de clients o potencials clients per tal de personalitzar i millorar els nostres 

productes i serveis. 
(vi) Mantenir un històric de relacions comercials i de comunicacions amb el client o potencial 

client. 
 
Sense perjudici dels objectius esmentats, també es poden destinar a altres finalitats addicionals que 
s’indiquin en clàusules específiques i complementàries habilitades a determinats formularis del lloc 
web.  
 
Les dades personals que ens faciliti han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades. En el 
cas que ens facilitis dades de caràcter personal de tercers, prèviament haurà d’informar-los del 
contingut de la present clàusula i obtenir el seu consentiment. 

 
Així mateix, i per motius organitzatius i de funcionament, al pertànyer SANT CUGAT DIR, S.A. al 
Grup DIR, s’autoritza expressament la introducció de les seves dades personals en una eina comuna 
propietat de Grup DIR amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament, compliment i control de 
la relació contractual o comercial mantinguda amb la companyia/es, com a part del Grup DIR.  
 
Amb l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat s’autoritza expressament a rebre comunicacions 
comercials i/o publicitàries del Grup PADEL INDOOR SANT CUGAT a través de qualsevol mitjà de 
comunicació electrònic, actual o futur, donant compliment així a les previsions de la Llei de serveis 
de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE).  
 
El consentiment atorgat per vostè per al tractament i comunicació de les seves dades personals i 

obtingut mitjançant aquesta clàusula s’entén donat per temps indefinit, sense perjudici de que 
sempre podrà exercitar els drets ARCO que s’indiquen més endavant.  
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4. Àrea Personal de l’Usuari i configuració del perfil públic de l’Usuari 

Com a usuari registrat disposarà d’un àrea personal en el que en alguns casos li oferim opcions 

respecte a les maneres en que recopilem, utilitzem i/o divulguem la seva informació personal. 

Podrà accedir a les dades personals facilitades en el seu registre d’alta com usuari i actualitzar-los 

en tot moment. No obstant, també podrà adreçar-se al nostre servei d’atenció al client per 

actualitzar aquestes dades; consulti a aquests efectes el següent apartat. 

Li recomanem que quan accedeixi per primer cop com usuari registrat, consulti el seu compte o 

perfil personal i revisi (i en el seu cas, modifiqui) les seves preferències respecte a quina informació 

desitja que sigui visible així com configurar a qui es faran visibles. En aquest sentit trobarà des de 

la opció més restrictiva en la que no seran visibles a cap tercer usuari, com fer-ho visible únicament 

a determinades persones que Vostè identifiqui com “amics” o be fer-ho visible a tothom. 

Quan triï una opció en la que el seu perfil sigui visible a tercers, ha de conèixer que amb això 

autoritza a que les seves dades personals siguin visibles a aquells tercers que també s’han registrat 

com a usuaris. Es poden consultar els perfils d’usuaris registrats a través dels diferents serveis que 

ofereix la plataforma, per exemple: a través del buscador de jugadors; consultant les persones que 

s’han apuntat a una partida oberta; o consultant el rànquing, d’estar habilitat. 

Com usuari registrat podrà tenir accés a les dades personals d’altres usuaris registrats, 

comprometent-se a fer un ús adequat de les mateixes, limitant-se a utilitzar-les per localitzar altres 

usuaris amb els que organitzar partides de pàdel als centres DiR. 

 

5. Exercici de drets ARCO 

El titular de les dades personals podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, adreçant-se a aquest efecte a GESTORA CLUBS DIR, S.L., c/Indústria, 90-

92, entresòl 6a, 08025 de Barcelona o per correu electrònic a info@dir.cat, indicant el nom i 

cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat. 

 

6. Comunicació de dades 

L’usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals facilitades al lloc web a favor 

de les empreses del Grup DIR detallades a l’apartat «Societats del Grup PADEL INDOOR SANT 

CUGAT» de l’avís legal del lloc web corporatiu www.dir.cat. Les seves dades es comuniquen al Grup 

DIR perquè es tractin per a les mateixes finalitats que les que s’esmenten a l’apartat 3 d’aquesta 

Política de Privacitat. 

També autoritza a comunicar les seves dades personals corresponents al seu perfil públic a l’APP a 

la resta d’usuaris registrats a la mateixa, per possibilitar localitzar-lo per organitzar partides de 

pàdel en les que participi com a jugador. 

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol 

moment, si bé no té efectes retroactius.  

Així mateix, li fem saber que terceres entitats, proveïdores de serveis relacionats amb el lloc web, 

poden tenir accés a les seves dades personals, quan la seva intervenció sigui necessària per a la 

prestació d’aquests serveis. Aquest accés no es considera comunicació de dades, sinó un tractament 

per compte del Grup DIR en qualitat d’encarregat del tractament.  

 

7. Mesures de seguretat 

PADEL INDOOR SANT CUGAT adopta les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar 

l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que ens faciliti, tenint en 

mailto:info@dir.cat
http://www.dir.cat/
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consideració les limitacions que presenta Internet. PADEL INDOOR SANT CUGAT adopta les mesures 

de seguretat de nivell bàsic, mitjà o alt establertes al Reglament de desenvolupament de la LOPD 

(RD 1720/2007, de 21 de desembre), en funció del tipus de dades que es tractin, així com les 

mesures de seguretat que estipuli la normativa vigent i d’aplicació en cada moment. 

PADEL INDOOR SANT CUGAT dóna compliment al deure de secret i manifesta el seu compromís de 

confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.  

 

8. Tractament de dades de menors d’edat 

Els formularis de captació de dades continguts en aquest lloc web no van adreçats a menors d’edat. 
Sens perjudici de les limitacions que presenta Internet per a la verificació d’una manera efectiva de 
l’edat de l’usuari, PADEL INDOOR SANT CUGAT fa tots els esforços tècnics i procedimentals per 
verificar l’edat de l’usuari, i denegar la participació als menors de 18 anys. 

SI TENS MENYS DE 18 ANYS NO POTS REGISTRAR-TE EN AQUESTA PÀGINA WEB.  

DATA D’ACTUALITZACIÓ: 26/10/2017 

 

 

 


