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CONDICIONS DE COL.LABORACIÓ EN EL PROGRAMA D’AVANTATGES ENXARXA’T PELS ABONATS DELS
APARCAMENTS DE LA XARXA B:SM
L’objectiu d’aquest document és recollir les condicions relatives a la col·laboració entre les parts i que té com a
propòsit oferir avantatges als abonats dels Aparcaments de la Xarxa B:SM en els productes i/o serveis que
comercialitza l’entitat col·laboradora.
1.

BSM informarà als seus abonats dels Aparcaments de la Xarxa dels avantatges/descomptes oferts per
l’ENTITAT COL·LABORADORA a través de la pàgina web www.aparcamentsbsm.cat, xarxa socials, correus
diversos i aquells altres suports físics o virtuals que cregui més adients per garantir la millor difusió
possible.

2.

L’ENTITAT COL·LABORADORA cedeix a BSM els drets d’utilització del seu logotip, dades i fotografies, per
tal de poder generar una fitxa d’establiment adherit al programa d’avantatges Enxarxa’t, que es publicarà
dins de la pàgina web www.aparcamentsbsm.cat, a l’apartat Enxarxa’t-abonats. BSM no podrà utilitzar
aquest material fora dels espais acordats amb l’ENTITAT COL·LABORADORA i amb cap finalitat que no sigui
exclusivament la d’informar als seus abonats. L’ENTITAT COL·LABORADORA haurà de proveir a BSM de tot
el material gràfic necessari en els formats que se l’indiqui.

3.

L’acreditació que ha de fer servir l’abonat dels aparcaments de la Xarxa B:SM per accedir als
avantatges/descomptes oferts per l’ENTITAT COL·LABORADORA serà mitjançant la presentació de la seva
targeta en vigor d’abonat al personal de l’ENTITAT COL·LABORADORA i en la forma que designi l’ENTITAT
COL·LABORADORA.

4.

Els avantatges/descomptes es podran modificar sempre que l’ENTITAT COL·LABORADORA ho sol·liciti a
BSM en base als resultats/experiències obtinguts al llarg del període de col·laboració. No obstant, aquests
canvis es limitaran a un màxim de 2 per any, per tal de no provocar malentesos als abonats dels
aparcaments de la Xarxa B:SM.

5.

L’ENTITAT COL·LABORADORA declara que no realitza ni realitzarà cap activitat prohibida per la normativa
aplicable, així com que no utilitza, mostra o publica continguts o elements que atemptin contra els drets
constitucionals, els drets humans, la imatge i bon nom de l’Ajuntament de Barcelona, de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A. (BSM) i de la ciutat de Barcelona. En cas de incomplir-se, la col·laboració entre BSM
i l’ENTITAT COL·LABORADORA quedarà immediatament interrompuda.

6.

BSM es reserva el dret a modificar aquestes condicions o a posar fi al programa en qualsevol moment
prèvia notificació a l’ENTITAT COL.LABORADORA sent, en qualsevol cas, un mitjà vàlid de comunicació la
pàgina web www.aparcamentsbsm.cat. La finalització del programa o la baixa de l’ENTITAT
COL·LABORADORA del programa no donarà dret a cap indemnització.

7.

Per la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació i/o interpretació d’aquest contracte, les parts
es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

8.

L’ENTITAT COL·LABORADORA que vulgui donar-se de baixa del programa Enxarxa't, ha d'emplenar el
formulari de baixa publicat a la web www.aparcamentsbsm.cat a l'apartat "EMPRESES/FES VISIBLE EL TEU
ESTABLIMENT/ENXARXA’T". Una vegada finalitzat l'acord de col·laboració del programa d'avantatges
Enxarxa't, BSM retirarà dels seus canals de comunicació totes les publicacions dels avantatges oferts als
abonats de BSM per l’ENTITAT COL·LABORADORA.

9.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD), s'informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer el titular del
qual i responsable és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, BSM). Consent l'ús de les seves
dades amb la finalitat d'inscripció i informació relacionada amb l'activitat o servei pel qual les està
facilitant. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per
escrit amb la referència [Tutela Drets LOPD] i dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, Calabria, 66,
08015, Barcelona.

