1. Kinepolis
Aquest «lloc web» i les «aplicacions mòbils» estan gestionats per, i es troben sota la responsabilitat
de, Kinepolis Group NV, amb domicili social en Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel·les (Bèlgica), amb
número de CIF BE 0415.928.179, i número del registre mercantil de Brussel·les 622 315, d'ara endavant
«Kinepolis».
Aquestes condicions defineixen els serveis i la informació que trobaràs al lloc web i les aplicacions
mòbils, i ofereixen instruccions d'ús per als usuaris del lloc web i les aplicacions mòbils. Addicionalment
a aquestes condicions, al lloc web de Kinepolis i les aplicacions mòbils trobaràs també informació sobre
la política de Kinepolis relacionada amb (i) la protecció de dades personals i (ii) l'ús de cookies.
2. Lloc web i aplicacions mòbils
Els termes «Lloc web i aplicacions mòbils» fan referència al lloc web de FULL by Kinépolis:
www.elsmillorscines.com i els llocs webs i aplicacions mòbils que hi formen part, incloent-hi el lloc
web de la plataforma de venda d'entrades de Kinepolis y el lloc web de venda de Targetes Multientrada
de Kinépolis: bono10.elsmillorscines.comEl fet de visitar, consultar o compartir informació en el lloc
web o les aplicacions mòbils, així com fer servir el lloc per realitzar compres o per altres usos, et
converteix en usuari del lloc web. Qualsevol ús del lloc web i les aplicacions mòbils implica el teu
consentiment amb aquestes condicions. L'ús de parts o serveis específics del lloc web i les aplicacions
mòbils pot estar sotmès a condicions també específiques, com ara les condicions de venda per a la
plataforma de venda d'entrades online, les quals poden complementar o modificar les presents
condicions d'ús. L'ús d'aquestes parts i serveis implica el teu consentiment amb aquestes condicions
específiques.
3. Accés
El lloc web i les aplicacions mòbils són compatibles amb la majoria dels exploradors d'internet. No
obstant això, FULL by Kinepolis no pot garantir la compatibilitat i no es fa responsable si l'usuari no pot
utilitzar, total o parcialment, el lloc web i les aplicacions mòbils. Els serveis poden variar segons el país
des d'on l'usuari consulti el lloc web.
L'objectiu de la informació continguda al lloc web i les aplicacions mòbils és informar els visitants i
comercialitzar els productes i serveis mitjançant FULL by Kinepolis. Els usuaris no tenen autorització
per comercialitzar dita informació; per exemple, venent-la o llogant-la, o utilitzant-la, en general, amb
qualsevol altre intenció que les permeses en les presents condicions.
FULL by Kinepolis té cura de protegir la privacitat dels menors d'edat i, en especial, dels menors de 13
anys. Per tant, demana els menors que, si compren certes activitats online (com ara
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sol·licitar una targeta de fidelitat, participar en un concurs o enregistrar-se per rebre el butlletí de
notícies...), informin als seus pares sobre les seves activitats a internet i, junts, llegeixin detingudament
la Política de Privacitat i la Gestió de Cookies del lloc web de FULL by Kinepolis. Els usuaris tenen
prohibit accedir, de qualsevol manera, a les parts del lloc web i aplicacions mòbils que no siguin
pròpiament destinats a l'usuari. Tampoc els està permès eliminar o arxivar informació que no pertanyi
a l'usuari, tant al lloc web com a les aplicacions mòbils.
FULL by Kinepolis procura oferir el lloc web i les aplicacions mòbils de manera contínua i per al màxim
nombre d'usuaris, però no ofereix cap garantia quant a la seva disponibilitat o accessibilitat. FULL by
Kinepolis es reserva el dret de modificar el lloc web i les aplicacions mòbils, així com el dret de
inhabilitar-los temporal o permanentment, sense avís previ i sense dret a cap compensació per danys,
com ara en cas d'interrupcions, avaries o demores.
4. Ús
Els usuaris han de fer servir el lloc web i les aplicacions mòbils tal i com FULL by Kinepolis els hi ofereix.
Els usuaris no poden utilitzar els serveis o la informació del lloc web i les aplicacions mòbils (textos,
fotografies, dibuixos, icones, software, enllaços, sons, continguts audiovisuals, disseny gràfic i codis
font, per exemple) de manera o finalitat il·legal o contrària a la moral i l'ordre públic.
Els usuaris es comprometen a no cometre cap acte que posi o pugui posar en perill el bon
funcionament o la funcionalitat del lloc web i les aplicacions mòbils, propis com d'altres usuaris, com
ara la instal·lació de robots informàtics o aranyes (spiders) ni fer-ne cap ús que no estigui estipulat o
es consideri normal. Terceres parts poden publicar un enllaç al lloc web i les aplicacions mòbils, sempre
que l'enllaç sigui a la pàgina d'inici i de la manera indicada per FULL by Kinepolis. Kinepolis no permet
que, per exemple, les pàgines apareguin en el marc d'altre lloc web. Qualsevol altre forma d'hipervincle
o enllaç profund està sotmesa a l'autorització de FULL by Kinepolis.
Per accedir o utilitzar certes parts del lloc web i les aplicacions mòbils, has d'enregistrar-te-hi o crear
un compte. Les dades que proporciones durant aquest procés han de ser correctes, i seran processades
d'acord amb la Política de Privacitat inclosa en el lloc web de FULL by Kinepolis. Els usuaris són
responsables de la confidencialitat de les dades d'entrada i de qualsevol contrasenya, així com de l'ús
incorrecte de llurs comptes per negligència. L'enviament de determinades dades és responsabilitat
dels usuaris, i FULL by Kinepolis no es fa responsable de la pèrdua de dades o de la seva intercepció
malintencionada.
5. Contingut del lloc web
Tot i que FULL by Kinepolis s'esforça per assegurar que la informació continguda al seu lloc web i
aplicacions mòbils sigui correcta, adequada i actualitzada, no ho pot garantir. Tots els documents,
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informacions i materials es proporcionen en el seu estat actual, sense garantia de cap mena, siga
expressa o implícita, per exemple, respecte a la idoneïtat per a un determinat propòsit. Així mateix,
FULL by Kinepolis no es fa responsable de la informació proporcionada per tercers, inclosos els usuaris.
FULL by Kinepolis no assumeix cap responsabilitat per errates. Si, per exemple, la informació sobre un
producte, com el seu preu, s'hi visualitza d'una manera clarament incorrecta, FULL by Kinepolis es
reserva el dret a rebutjar o anular les comandes dels productes corresponents, independentment de
que la comanda hagi estat confirmada o el preu del producte s'hagi facturat a l'usuari. Si l'usuari ha
abonat erròniament el preu etiquetat, FULL by Kinepolis facturarà l'import degut al compte de l'usuari.
FULL by Kinepolis no està obligada a supervisar la legitimitat i compatibilitat moral del materials que
publiquin els usuaris del lloc web i aplicacions mòbils (informació, comentaris, etc.), ni es farà
responsable dels actes de pirateria o altres infraccions en matèria de drets d'autor que puguin cometre
els usuaris. FULL by Kinepolis no es fa responsable de la informació que tercers proporcionin en el lloc
web i aplicacions mòbils, tot i que es reserva el dret d'eliminar dita informació en cas que la consideri
incompatible amb les presents condicions d'ús. L'usuari que publiqui informació en el lloc web i les
aplicacions mòbils eximeix FULL by Kinépolis de ser objecte de qualsevol denúncia o reclamació de
tercers en relació amb la informació publicada.
El lloc web i les aplicacions mòbils poden contenir enllaços a altres llocs web, alguns dels quals són
gestionats per Kinepolis. Kinepolis no controla el contingut ni el funcionament dels enllaços externs a
altres llocs web que no gestioni, i la referència a aquests llocs no suposa una recomanació o aprovació
per part de FULL by Kinepolis. En conseqüència, FULL by Kinepolis no controla els llocs web el enllaços
dels quals siguin publicats al seu propi lloc web, i per tant, queda eximida de tota responsabilitat quant
a llurs informació i funcionament, disponibilitat, qualitat, legalitat, fiabilitat i utilitat.
A banda de la publicitat pròpia de Kinepolis, el lloc web i les aplicacions mòbils també poden contenir
publicitat de terceres parts. En aquest cas, FULL by Kinepolis no es fa responsable de la legalitat, la
correcció, el contingut i la qualitat de la publicitat ni dels productes o serveis oferts pels anunciants.
6. Drets de la propietat intel·lectual
La informació publicada en el lloc web i les aplicacions mòbils, inclosa les presents condicions d'ús,
pertany a Kinepolis o a les terceres parts que hagin obtingut la corresponent autorització de Kinepolis
per publicar informació al seu lloc web i les aplicacions mòbils.
El lloc web i les aplicacions mòbils són una creació original, i el contingut i l'estructura de cada element
estan protegits pels drets d'autor o per altres drets de propietat intel·lectual, els quals inclouen
disseny, estructura, base de dades, codis de font i software. Això també s'aplica a il·lustracions, textos,
fotografies, logotipus, dibuixos, imatges, sons i altres materials audiovisuals utilitzats. Totes les
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marques comercials, noms de marca o d'empresa són marques comercials o marques enregistrades
que pertanyen al seus propietaris respectius.
L'usuari no adquireix, sota cap concepte, cap dret sobre els elements del lloc web i les aplicacions
mòbils. En conseqüència, no es permet als usuaris realitzar còpies o ajustaments, traduccions,
adaptacions o modificacions, ni distribuir, vendre, publicar o comercialitzar la totalitat o una part del
lloc web i les aplicacions mòbils, o mitjançant l'emmagatzemat d'informació en una base de dades, de
qualsevol manera o medi electrònic, mecànic o de cap mena. La infracció dels drets de propietat
intel·lectual pot comportar sancions civils o penals.
Kinepolis adquireix els drets de propietat intel·lectual descrits en relació amb tota la informació que
publiquin els usuaris al lloc web i les aplicacions mòbils. En col·locar aquesta informació, com a text,
imatges o altres arxius, online està transferint els seus drets de propietat intel·lectual a Kinepolis, en
la mesura en què ho permeti la llei, i està donant el seu consentiment a Kinepolis per utilitzar, difondre
o canviar aquesta informació, en el lloc web, en les aplicacions mòbils o en qualsevol altre lloc de forma
gratuïta.
7. Responsabilitat
FULL by Kinepolis no ofereix cap garantia quant a l'accés i el funcionament del lloc web i les aplicacions
mòbils, i no es fa responsable de cap mena d'error, negligència o omissió en el concepte, rendiment,
contingut, manteniment, actualització, seguretat o ús del lloc web. FULL by Kinepolis no es fa
responsable de cap mena de dany (inclosa la manca de prestació de serveis, la pèrdua de dades i altres
formes de dany informàtic) derivat de la utilització del lloc web o de la impossibilitat d'ús.
La descàrrega o instal·lació de software per part de l'usuari pot ocasionar canvis en el software i els
arxius instal·lats en el seu ordinador. L'usuari ha de comprovar prèviament les conseqüències de l'ús i
instal·lació de software en el seu ordinador.
FULL by Kinepolis destina recursos a mantenir el seu lloc web i aplicacions mòbils sense errors, virus,
troians, software espia i altres softwares no desitjables, però ni es fa responsable de la seva presència
i no pot oferir cap garantia al respecte. FULL by Kinepolis sol·licita l'usuari que instal·li, pel seu compte,
un programa antivirus, firewall o de qualsevol mena de protecció que consideri necessari. Si els usuaris
descobreixen irregularitats en l'ús del lloc web i les aplicacions mòbils, poden contactar amb Kinepolis.
8. Concursos
Kinepolis organitza concursos i promocions comercials regularment, d'acord amb les presents
condicions d'ús, a la Política de Privacitat (tal com apareixen al nostre lloc web) i amb les condicions o
al reglament propis del concurs corresponent, les quals es poden consultar a la pàgina web.
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9. Modificacions de les condicions
Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment per, entre altres coses, adaptar-se
a un servei modificat o a canvis referents a requeriments legals i normatius. El canvis entren en vigor
en el moment de la seva publicació, de manera que us recomanem que, quan fer servir el lloc web i
aplicacions mòbils, consulteu la versió més recent de les presents condicions.
10. Llei aplicable i jurisdicció competent
Només és d'aplicació la llei belga, en la màxima mesura en què ho permeti la legislació nacional del
país des d'on l'usuari visita el lloc web i les aplicacions mòbils. Així mateix, i en la mesura en què ho
permeti la llei, només seran competents els tribunals de Gant (Bèlgica).
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