Termes i condicions dels donatius de l’OnCodines Trial
Devolucions de donatius
En cap cas es realitzaran devolucions de donatius a equips un cop confirmats i verificats per l’entitat bancària.

Cancelació de comandes
La cancelació de comandes només es permetrà en cas de que l’entitat bancària retorni algun problema en el
procés de pagament. Les comandes de donatius que verificades i acceptades per l’entitat bancària i que hagin
completat satisfactòriament el procés de pagament no es podran cancelar.

Seguretat dels compradors
La plataforma de donatius de l’OnCodines Trail treballa sota l’estàndard de seguretat HTTPS amb el certificat
pertinent i es comunica amb la plataforma bancària a través de SSL. OnCodines Trail no guarda ni gestiona en
cap moment les dades bancàries dels donants, que realitzen el pagament a través d’una passarel·la de pagament
externa i propietat de l’entitat bancària propietària del TPV (terminal virtual de pagament)..

Privacitat i protecció de dades
Les dades personals dels donants de l’OnCodines Trail queden emmagatzemades i custodiades per l’organització
únicament a fi de verificar-ne el donatiu. Un cop fet, la Fundació Oncovallès les transmetrà al Ministeri d’Hisenda
per tal de que computin els donatius en les declaracions de renda dels titulars dels donatius.
Per exercir qualsevol d’aquests drets sobre les vostres dades personals cal presentar una sol·licitud a l’adreça
electrònica comunicacio@oncodinestrail.cat. Si desitja obtenir més informació pel que fa als seus drets o a la
forma de fer-los valdre, pot contactar amb l’Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es.

Politica de cookies
La web OnCodines Trail fa ús de cookies necessàries per la plataforma Wordpress i els seus complements
(WooCommerce) pel seu funcionament i usabiltat de la web, així com per garantir l’accés de les persones
registrades als sistemes necessaris per editar els espais personalitzats dels equips. En cap cas es fan servir
cookies ni s’envien a tercers ni es cedeixen dades personals. Podeu trobar més informació sobre les cookies
utilitzades per la plataforma a https://wordpress.org/support/article/cookies.

