Normes i condicions d'ús del servei de Mobilitat Sostenible ofert per
EASY INNOVA
Aquestes són les normes i les condicions d'utilització del servei de Mobilitat Sostenible de
Girona (sistema de carpooling) ofert per EASY INNOVA S.L., CIF B17807074, amb adreça de
contacte easy@udg.edu o bé 972 418 854.
L'usuari del servei ha d'acceptar aquestes normes i condicions prèviament a la seva alta com
a usuari. Hi figuren els seus drets i deures, així com les responsabilitats i funcions d'EASY
INNOVA.
Per a les controvèrsies que poguessin sorgir en l'aplicació i interpretació de les presents
normes i condicions d'ús seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Girona amb
renúncia a qualsevol altre fur.
Drets i deures generals de l'usuari

L'usuari s'obliga a utilitzar correctament els recursos i informació a la que tindrà accés, i a
destinar-ho únicament per a la prestació o bé obtenció del servei. Autoritza la utilització de
les seves dades per a les finalitats pròpies del servei i en els termes que s'indicaran més
endavant. L'usuari comunicarà a EASY INNOVA qualsevol incidència relacionada amb el
software o amb el funcionament del sistema de carpooling.
L'alta atorga la condició d'usuari sense limitació temporal. No obstant tant l'usuari com EASY
INNOVA podran posar fi a la seva relació en qualsevol moment prèvia comunicació a
l'altra part. EASY INNOVA podrà donar de baixa a l'usuari en el cas que constati
incompliment de les presents normes i condicions d'ús. EASY INNOVA es reserva el dret a
deixar de prestar el servei notificant-ho a l'usuari amb l'antelació suficient per no crear-li cap
perjudici.
L'usuari es compromet a utilitzar el sistema de qualificacions de forma objectiva i a comunicar a
EASY INNOVA qualsevol incidència relacionada amb el software o amb el funcionament del
sistema de carpooling.
Els usuaris que indiquin la seva pertinença a una comunitat autoritzen als gestors d'aquesta a
fer ús de les seves dades d'ús del fesedit a nivell estadístic per analitzar l'ús del cotxe compartit
dins de la comunitat. També autoritzen a fer ús de les seves dades de contacte per a fer
accions de promoció i comunicació relacionades amb la mobilitat dins de la comunitat. Els
usuaris es comprometen a utilitzar el servei "Mobilitat Sostenible" amb finalitats no professionals i
a actuar sempre sota la seva plena i única responsabilitat.
Els usuaris que exerceixin de conductors es comprometen a tenir contractat un servei
d'assegurança del seu vehicle d'acord amb la legislació vigent.
Els usuaris que exerceixin de conductors es comprometen a conduir sense posar en risc la
seguretat vial dels passatgers, i a no consumir begudes alcohòliques que afectin la seva
conducció.
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Ni EASY INNOVA ni altres empreses o institucions promotores del servei, o amb les que
s’hagi signat un conveni amb EASY INNOVA per a la implantació, tindran responsabilitat
en cas d’accident, conflicte entre usuaris o incompliment per qualsevol usuari seguint la
normativa vigent. Correspondrà, exclusivament a cada usuari assumir les
responsabilitats i, si s’esdevé el cas, sansions o compensacions a tercers que siguin
conseqüència d’una conducta contraria a les presents condicions d’ús o a la normativa
vigent.

Tractament de dades
EASY INNOVA es compromet a tractar les dades personals de l’usuari, entre les quals
les de geolocalització, exclusivament per als objectius del servei. Les dades de l’usuari
s’incorporaran al fitxer Usuaris e-Hitchhiking creat per EASY INNOVA per a organitzar i
gestionar serveis de carpooling. Amb la lectura i acceptació d’aquest document l’usuari
obté informació sobre el tractament de les seves dades, dóna el seu consentiment per tal
que es porti a terme aquest tractament i admet que per a fer possible el servei és
necessari que els usuaris coneguin algunes dades de la resta, si bé només les
imprescindibles, així com a las entitats col·laboradores, amb la finalitat de poder obtenir
els serveis que s’ofereixen als usuaris. L’usuari autoritza aquest tractament i es declara
informat que en qualsevol moment podrà accedir a les seves dades, modificarles,
oposar-se al seu tractament o cancel·lar-les adreçant-se a EASY INNOVA per qualsevol
mitjà. L'usuari declara que les dades que proporciona són correctes, exactes i actuals i
es compromet a actualitzar-les quan sigui necessari

