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1. DADES CORPORATIVES 

La societat ACEITUNAS REDONDO S.L., amb domicili social a Ptge. Comunitat Nau 7-A Pol. Ind. 
Magarola Sud 08292 Esparreguera - Barcelona – SPAIN, proveïda del CIF B61854972 i 
degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Llibre XX, Foli XX, Secció XX, Full XX, 
Inscripció X (en endavant, "ACEITUNAS REDONDO" " o la "Companyia" o "Nosaltres" o "Ens") 
és el propietari i és legalment responsable de la  http://www.aceitunasredondo.com/ (en 
endavant, el "Lloc Web" o la "Web").  

ACEITUNAS REDONDO posa la Web a disposició dels usuaris d'Internet (en endavant, l'"Usuari" 
o "Usuaris" o "Vostè") perquè puguin conèixer més sobre ACEITUNAS REDONDO 

, conèixer els serveis que prestem i per contactar amb nosaltres o per demanar informació.  

 

2. FINALITAT I ÀMBIT D' APLICACIÓ 

Les presents condicions generals d'ús del lloc Web (en endavant, els "Termes i Condicions") 
regulen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l'ús del lloc Web, així 
com la relació entre ACEITUNAS REDONDO i els Usuaris del seu Lloc Web. Aquests Termes i 
Condicions estableixen específicament les regles que han de complir els Usuaris que utilitzen el 
lloc Web. 

Aquests Termes i Condicions sempre seran accessibles als Usuaris en el lloc Web en el mateix 
idioma del Lloc Web perquè Vostè pugui verificar-los, revisar-los, descarregar-los o imprimir-los 
en qualsevol moment. 

Els Termes i Condicions, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies han estat 
redactats d'acord amb la normativa vigent en matèria de drets dels consumidors, Internet i 
comerç electrònic i protecció de dades personals vigent a Espanya i la UE.   
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3. ACCÉS I ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS 

L'accés al Lloc Web és gratuït, excepte en la part relacionada amb el cost de la connexió a través 
de la xarxa de telecomunicacions proporcionada pel proveïdor d'accés a Internet contractat per 
Vostè. 

Els usuaris poden navegar lliurement pel lloc Web i accedir-hi tantes vegades com vulguin. Per 
navegar pel Lloc Web amb totes les funcionalitats, cal registrar-se com a usuari. 

En accedir al Lloc Web, els Usuaris declaren ser majors d'edat i que tenen la capacitat legal 
necessària per navegar pel Lloc Web així com per comprendre i acceptar plenament aquests 
Termes i Condicions. 

 

4. OBLIGACIONS DE L' USUARI DEL LLOC WEB 

En accedir al lloc Web, l'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb aquests 
Termes i Condicions, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, en utilitzar el Lloc Web Vostè 
declara i garanteix que Vostè és major d'edat i que comprèn i accepta aquests Termes i 
Condicions. Queda terminantment prohibit qualsevol ús fraudulent, abusiu, il·lícit, o contrari a 
la bona fe per part dels Usuaris del Lloc Web i les seves funcionalitats. 

En tot cas, l' Usuari haurà d' abstenir-se de:  

1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Lloc Web o 
qualsevol dels seus continguts, inclosos aquests Termes i Condicions, independentment 
de la finalitat d'aquest ús, sense l'autorització prèvia i per escrit d'ACEITUNAS 
REDONDO. 

2. Introduir al lloc Web o a la seva xarxa programes de dades que puguin causar danys en 
els sistemes informàtics d'ACEITUNAS REDONDO, dels seus proveïdors o de tercers. 

3. Dur a terme qualsevol tipus d'activitat il·lícita, fraudulenta o contrària a les presents 
Condicions d'Ús, a la legislació vigent i/o a la bona fe o que impedeixi i/o dificulti el 
correcte ús del Lloc Web o dels seus continguts. 

4. Inserir en pàgines web, plataformes, fòrums, xats, blogs, o xarxes socials de tercers 
qualsevol tipus d'enllaç que permeti enllaçar o reproduir el lloc Web o qualsevol 
contingut del mateix amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs, o xarxes 
alienes a les xarxes socials tret que l'enllaç únicament enllaci directament a la pàgina 
principal del lloc Web sense poder reproduir-lo de cap manera. 

5. Enllaçar o reproduir el Lloc Web o els seus continguts des de llocs web, plataformes, 
fòrums, xats, blogs o xarxes socials externes que siguin contraris a la llei, ofensius o 
atemptatoris contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia ACEITUNAS 
REDONDO i/o puguin ser considerats delictius. 

6. Introduir i/o difondre al lloc Web continguts que atemptin contra els drets humans i la 
dignitat de les persones, com ara, per exemple, continguts racistes, xenòfobs, 
pornogràfics o continguts que advoquin pel terrorisme. 

  



5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES 

Tal com s' estableix en la nostra Política de Privacitat, ACEITUNAS REDONDO es compromet a 
tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i privacitat i d' acord 
amb les finalitats per a les quals es recullen aquestes dades.  ACEITUNAS REDONDO es 
compromet amb la seva obligació de guardar i tractar les dades personals dels Usuaris del Lloc 
Web de forma segura aplicant en el seu tractament totes les mesures de seguretat necessàries 
per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d'acord amb el que 
estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per obtenir 
més informació sobre com processem les seves dades personals, llegeixi la nostra Política de 
privacitat i la nostra Política de cookies. 

 

6.  RÈGIM DE RESPONSABILITAT 

Els Usuaris hauran d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut de conformitat amb el que disposen 
els presents Termes i Condicions, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit 
qualsevol ús del Lloc Web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions d'Ús, a la llei 
o a la bona fe, amb independència que aquest ús tingui o no una finalitat econòmica. 

L'Usuari serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a ACEITUNAS REDONDO o a 
tercers derivats directament o indirectament de qualsevol ús que es faci del Lloc Web o dels 
seus continguts contrari als presents Termes i Condicions, a la llei, a l'ordre públic i/o a la bona 
fe. 

ACEITUNAS REDONDO requereix serveis prestats per tercers perquè el lloc Web i el seu 
contingut siguin accessibles als Usuaris. És possible que malgrat els esforços realitzats per 
ACEITUNAS REDONDO per mantenir la Web disponible i accessible, aquesta pugui ser suspesa, 
interrompuda o cancel·lada per causes alienes a ACEITUNAS REDONDO. Per aquest motiu, 
ACEITUNAS REDONDO no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc Web 
o al seu contingut, ni que aquest es trobi sempre actualitzat o es mostri en la seva última versió. 
En conseqüència, ACEITUNAS REDONDO declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis 
que puguin afectar l'Usuari com a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, 
fallada de la xarxa o desconnexió del lloc Web. 

En cap cas i en cap cas ACEITUNAS REDONDO serà responsable dels danys o perjudicis causats a 
l' Usuari derivats de causes no imputables a ACEITUNAS REDONDO, tals com, a títol enunciatiu i 
en cap cas limitat a, catàstrofes naturals, situacions de força major o extrema urgència, virus, 
components danyosos, mal funcionament del navegador, intrusions informàtiques o atacs de 
tercers. 

 

7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El Lloc Web i el seu contingut estan subjectes a protecció en virtut de la normativa sobre 
Propietat Intel·lectual i Industrial. ACEITUNAS REDONDO és titular i/o ha llicenciat degudament 
tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc Web i el seu contingut. 

Queda totalment prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, 
transformació i, en general, qualsevol altre acte o forma d'explotació, ja sigui amb finalitats 
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comercials i/o fo lliures del lloc Web i/o dels seus continguts, sense el previ i exprés 
consentiment d'ACEITUNAS REDONDO. 

ACEITUNAS REDONDO es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc 
Web i el seu contingut. En cap cas l'accés a la Web o a la navegació pel Lloc Web implica una 
cessió i/o llicència de cap tipus per part d'ACEITUNAS REDONDO dels drets de Propietat 
Intel·lectual o Industrial de la Web i del seu contingut. 

Mitjançant la reproducció, difusió, publicació, posada en comú, o enviament a l'Usuari de 
qualsevol contingut en o a través de la Web, garanteix a ACEITUNAS REDONDO que és el legítim 
titular dels mateixos o que és titular dels drets d'imatge, Propietat Intel·lectual i/o Industrial o 
qualsevol altre necessari per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre els mateixos. 
Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir, o enviar qualsevol contingut, 
independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través de la Web, vostè atorga a 
ACEITUNAS REDONDO de forma gratuïta sobre aquests continguts de forma no exclusiva, per a 
tothom, fins que les obres entrin en domini públic i irrevocablement tots els drets d'explotació 
de la propietat intel·lectual en totes les seves modalitats,  incloent la facultat de subllicenciar 
aquests drets a tercers. 

 

8. ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS 

Els llocs web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials de tercers que enllacin amb el 
Lloc Web hauran d'informar clarament que no compten amb l'autorització o supervisió de 
l'Empresa i que aquest enllaç no suposa o implica associació de cap tipus entre ACEITUNAS 
REDONDO i llocs web, plataformes, fòrums, xats, blogs, o xarxes socials de tercers que enllacen 
amb la Web. 

En qualsevol cas, qualsevol enllaç que tingui com a destinació la Web s'haurà d'adreçar 
directament a la pàgina d'inici o pàgina d'inici del web fent clic a l'adreça URL del web, abastant 
tota la pantalla de la pàgina d'inici o pàgina d'inici. de la Web. 

ACEITUNAS REDONDO no es fa responsable en cap cas i sota cap concepte, dels continguts, 
informacions o dades relacionades amb la Web, el seu contingut o qualsevol altra matèria que 
continguin els llocs web, plataformes, fòrums, xats, blogs, o xarxes socials de tercers que enllacin 
o enllacin amb el web. 

Queda expressament prohibit enllaçar o enllaçar amb el lloc Web des de llocs web, plataformes, 
fòrums, xats, blogs o xarxes socials contraris a la llei, la moral i els bons costums, especialment 
aquells amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans. 

D'altra banda, el lloc Web pot contenir enllaços a llocs web, plataformes, fòrums, xats, blogs, o 
xarxes socials de tercers. Malgrat els esforços d'ACEITUNAS REDONDO, no disposem dels mitjans 
humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o contingut que apareix en llocs web 
de tercers. Per aquest motiu, en cap cas ACEITUNAS REDONDO serà responsable del contingut 
dels llocs enllaçats de tercers des del Lloc Web i en cap cas podran considerar-se aquests enllaços 
de coneixement efectiu del contingut dels llocs als quals enllacen. 

Els llocs web, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials de tercers que enllacin o enllacin 
a la Web hauran d'informar clarament que no compten amb l'autorització, ni la supervisió de 
l'Empresa i que aquest enllaç o enllaç no suposa, suposa o implica associació de cap tipus entre 



ACEITUNAS REDONDO i els llocs web,  plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials de tercers 
que enllacen o enllacen amb la Web. 

 

9. DURADA I MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS 

Aquests Termes i Condicions estaran vigents durant el temps que estiguin disponibles per als 
Usuaris a la Web. Quant als Termes i Condicions siguin modificats o actualitzats totalment o 
parcialment, aquestes condicions deixaran d'estar vigents, sent els nous Termes i Condicions els 
que regulin l'ús de la Web i la relació entre ACEITUNAS REDONDO i els Usuaris. 

ACEITUNAS REDONDO informa als Usuaris que aquests Termes i Condicions poden canviar amb 
el temps. Per tant, ACEITUNAS REDONDO es reserva el dret de modificar aquests Termes i 
Condicions quan es produeixin a causa de canvis en la Web; canvis corporatius d'ACEITUNAS 
REDONDO o el seu grup corporatiu; circumstàncies econòmiques, operatives o comercials o 
canvis en el model de negoci d'ACEITUNAS REDONDO i / o desenvolupaments legislatius o 
jurisprudencials. En cas de modificació d'aquests Termes i Condicions, ACEITUNAS REDONDO 
informarà els Usuaris a la pàgina d'inici de la Web sobre aquesta circumstància perquè els 
Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o 
actualitzacions a la seva sencera satisfacció. 

 

10. CONTACTE 

Els usuaris poden posar-se en contacte amb ACEITUNAS REDONDO via correu electrònic 
(redondo@aceitunasredondo.com) per resoldre qualsevol problema o dubte que puguin tenir.  

 

11. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 

Aquests Termes i Condicions juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies es 
regeixen per la normativa espanyola vigent. En cas de controvèrsia, ACEITUNAS REDONDO i l' 
Usuari se sotmetran per a la resolució de conflictes a la jurisdicció que correspongui a l' Usuari 
d' acord amb la normativa aplicable. 

 

12.  CONCEPTES GENERALS 

En cap cas la manca d' exercici dels seus drets per part d ' ACEITUNAS REDONDO podrà entendre' 
s com una renúncia als mateixos. 

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament indicatius o 
informatius, de tal forma que no afectin, malutilicen o ampliïn la interpretació de les mateixes. 

Si alguna de les clàusules contingudes en les presents Condicions fos declarada nul·la, abusiva, 
o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració 
afectarà individualment la clàusula de què es tracti, prenent la mateixa per no i sense que la 
declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat s'estengui en cap cas a la resta de les condicions,  
que es mantindrà. 
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