CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB DE LA XARXA SINERGIA
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1. INFORMACIÓ GENERAL
-

TITULAR DEL SERVEI

La UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL és la institució titular de la pàgina web Xarxa
SINERGIA, http://sinergia.red /les dades de la qual són:
Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la Universitat de València)
Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13. 46010 València
NIF: Q4618001D
Telèfon: 963531071
Fax: 963531077
-

GESTOR DEL SERVEI

La Fundació General de la Universitat de València (d’ara endavant, FGUV) és l’entitat que
gestiona la pàgina web Xarxa SINERGIA (d’ara endavant, gestor del servei):
Denominació: Fundació General de la Universitat de València
Domicili: Carrer d’Amadeu de Savoia, 4. 46010València
NIF: G46980207
Adreça electrònica: fguv@uv.es
Telèfon: 963531063

Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número
79 (V)
-

OBJECTE DE LA XARXA SINERGIA

La xarxa SINERGIA és una plataforma web gratuïta dirigida a les orquestres universitàries
espanyoles quevulguen compartir, intercanviar les seues activitats, experiències musicals. En
definitiva, es tracta de crear una espai obert per a la col·laboració entre totes les orquestres
universitàries d’Espanya.
2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte d’aquestesCondicions d’Úsi Contractació és regular la pàgina web Xarxa
SINERGIA,que conté informació sobre les orquestres universitàries espanyolescom ara dades
de contacte i programació de les seues activitats.
L’accés al lloc web atribueix a qui ho fa la condició d’USUARI(d’ara endavant, l’USUARI) i
implica l’acceptació de tots els punts d’aquestes Condicions d’Ús i Contractació.
Amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i alta, l’USUARI manifesta:
- Que ha llegit, entén i comprèn el que diu aquest document.
- Que,en cas que es disposea registrar-se en la Xarxa SINERGIA, hi té capacitat suficient.
- Que accepta totes les obligacions que disposa aquest document.
Les llengües oficials d’aquestes Condicions d’Ús i Contractació són tant el castellà com el
valencià.

3. RESPONSABILITATSDE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València actua de bona fe en la informació i serveis oferts a través de la
pàgina web de la Xarxa SINERGIA. En cas que conste l’existència d’informació
errònia,s’esmenarà.
La Universitat de València no es fa responsable de la informació facilitada per les orquestres
registrades, aquestes són les responsables úniques dels continguts aportats a la Xarxa
SINERGIA. No obstant això, en cas que la Universitat de València tinga constància d’alguna
queixa o reclamació,l’atendrà i ho comunicarà a l’orquestra responsable, al més aviat possible,
perquè aquesta n’efectue la gestió.
La Universitat de València no serà responsable de cap incompliment de les seues obligacions
derivades d’aquestes condicions si aquest és atribuïble a circumstàncies fora del control de la
Universitat de València.
4. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Aquestes condicions generals obliguen les institucions (USUARIS) titulars d’orquestres que
s’hagen registrat en la Xarxa SINERGIA. En concret, els USUARIS es comprometen al
compliment de les obligacions següents:
-

-

-

-

L’USUARIha de facilitar informació veraç en els formularis i en la pàgina web de la
Xarxa SINERGIA, és l’únic responsable d’aquesta informació i l’hade rectificar si és
errònia o inexacta.
L’USUARI té l’obligació de mantenir actualitzada la informació oferta a través de la
Xarxa SINERGIA.
ELS USUARIS es comprometen a complir aquestes condicions i la normativa que
sigaaplicable respecte de la informació que es publica en la pàgina web de la Xarxa
SINERGIA.
ELS USUARIS que donen d’alta en la pàgina web de la Xarxa SINERGIA dades personals
de membres de l’orquestra, els han de demanar el consentiment per al registre i la
publicació de dades en la pàgina web associada a la Xarxa.
En cas de reclamació o queixa derivada de la informació oferta a través de la Xarxa
SINERGIA,en serà responsable l’orquestra titular de la informació.

Es prohibeix l’ús del portal web per a qualsevol de les activitats següents:
-

-

-

Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment difondre
continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d’apologia
del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets
a la intimitat, a l’honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
Difondre continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat.
Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines
i els serveis de la Universitat de València.
Danyar els sistemes físics i lògics de la Universitat de València, dels seus proveïdors o
de terceres persones.
Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o
lògics que siguen susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment.
Utilitzar identitats falses o suplantar la identitat d’uns altres en l’ús i registre en el
portal. Això inclou l’ús del “nom d’usuari” i de la contrasenya de terceres persones per
autenticar-se en el portal i comprar els productes oferts a través d’aquest.
Registrar-hi una tercerapersona sense l’autoritzacióoportuna.

En cas d’incompliment de les obligacions i les prohibicions establertes en aquest apartat, es
considerarà vulneració d’aquestes Condicions Generals, cosa que pot comportar l’anul·lació
del registre en la Xarxa SINERGIA i la reclamació de tots els danys i perjudicis que hagen pogut
causar aquests incompliments.
5. ALTA EN LA XARXA SINERGIA I APORTACIÓ DE INFORMACIÓ
La pàgina web de la Xarxa SINERGIA disposa de dos formularis de registre:

- Registre de la orquestra amb la informació següent:
Nom:
Sigles:
Director/a:
Currículum:
Universitat:
Web de la Universitat (URL):
Província:
Web de l’orquestra (URL):
a/ede l’orquestra:
Una altraa/ede l’orquestra:
Compte de Facebook:
Compte deTwitter:
- Registre de les activitats de l’orquestra amb la informació següent:
Orquestra:
Tipus d’activitat:
Nom de l’activitat:
Data:
Hora:
Lloc:
Enllaç de més informació (URL):
Breu resum:

6. PROTECCIÓ DE DADES
Us informem que les vostres dades personals s’incorporaran als sistemes de la Universitat de
València. Així mateix, seran tractades per la Fundació General de la Universitat de València
amb la finalitat de gestionar les orquestres inscrites: activitats programades, dades de
contacte (nom i cognoms dels directors, curriculumvitae, universitat, adreça electrònica de
contacte, pàgina web i xarxes socials).
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament a través de
l’adreça electrònica protdadesfguv@uv.es o amb un escrit adreçat a la FUNDACIÓ GENERAL DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (carrer d’Amadeu de Savoia, 4. 46010 València), acompanyat
d’una còpia del document que acredite la vostra identitat (us recomanem que en la sol·licitud
indiqueu Sinergia).
En tot cas, podeu consultar les polítiques generals de privacitat de la Universitat de València
que hi ha disponibles en la xarxa institucional: http://links.uv.es/furt9sj.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts de la web, pels quals entenem a títol merament enunciatiu els textos, les
fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres
continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat
intel·lectual de la Universitat de València o de tercers, sense que es puga entendreque es
cedeix a l’USUARIcap dels drets d’explotació que reconeix la normativa vigent en matèria de
propietat intel·lectual sobre aquests.
La titularitat de les marques, dels noms comercials i dels signes distintius publicats en la web
és de la Universitat de València o de tercers per personalitzar el servei de reserva d’entrades,
sense que es pugaentendre que es cedeixa l’USUARIcap dret sobre aquests.
8. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS D’ÚS I CONTRACTACIÓ
En cas que alguna disposició d’aquestes condicions generals sigaconsiderada nul·la o
inaplicable, íntegrament o en part, per algun jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent,
això no afectarà les restants disposicions que contenen aquestes condicions generals de
contractació.
Que la Universitat de València no exercisca o pose en execució algun dret o alguna disposició
d’aquestes condicions generals no és una renuncia a aquest dret o disposició, excepte si ho
reconeix i acorda per escrit.
9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquestes condicions de contractació es regeixen i s’interpreten d’acord amb la legislació
espanyola vigent respecte a allò que no hi siga establert expressament. La Universitat de
Valènciai l’USUARIpoden sotmetre qualsevol controvèrsia que puga sorgir sobre la prestació
del servei objecte d’aquestes condicions d’ús als jutjats i els tribunals del domicili de la
Universitat de València, excepte en el cas d’establir legalment alguna altra cosa.
En tot cas, les controvèrsies que puguen sorgir sobre la prestació del serveis de reserva
d’entrades als consumidorsse sotmetran als jutjats i als tribunals del domicili d’aquests.
10. FACULTATDE MODIFICACIÓ I CONTROL DE CANVIS
Aquestes Condicions d’Ús i Contractació són aplicables des de la seua data de publicació. La
Universitat de València es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització
dels continguts oferts en la pàgina web de la Xarxa SINERGIA, d’aquestes Condicions Generals
i, en general, de tots els elements integren el disseny i la configuració de la pàgina web,
després de comunicar-ho prèviament als USUARIS registrats. Els canvis no afectaran les

Condicions Generals dels productes ja contractats, que mantindran les condicions vigents en el
moment de la contractació.

