
Condicions Generals

1. Objecte:

Les presents condicions fan referència al servei de cloud destinat a facturació i gestió de petita i 
mitjana empresa, prestat per Azurite S.L.U.

Com a conseqüència de l’acceptació de les presents condicions, s’atorgarà a l’usuari un dret d’ús 
no exclusiu i no transferible, a l’usuari, sobre el servei de cloud anomenat plataforma.

No s’atorgarà per tant, cap dret d’explotació de la propietat intel·lectual o industrial a l’usuari 
relatiu a la plataforma.

2. Ús de la plataforma:

L’usuari haurà de fer ús adequat i lícit de la plataforma, de conformitat  amb els usos propis i la 
legislació vigent.

3. Acceptació i modificació de les presents condicions generals.

L’ús i accés a la plataforma  suposa l’acceptació de les presents condicions. Per poder contractar el 
servei de cloud cal omplir el següent formulari (https://omega-software.com/cloud-ca.php) i 
acceptar expressament les condicions de privacitat i cookies. 

Azurite S.L.U. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, les presents condicions 
generals. Igualment i amb independència d’aquesta facultat, al client se li aplicaran les condicions 
que fossin vigents en el moment de contractació.

4. Limitació de Responsabilitat d’Azurite S.L.U.:

Azurite S.L.U. no serà en cap cas responsable de:

1. Possibles danys als equips com a conseqüència d’un ús indegut de la plataforma.
2. Danys provocats com a conseqüència de virus a l’equip.
3. Qualsevol intromissió il·legítima per part d’un tercer.
4. Configuració defectuosa per part del client.

5. Obligacions d’Azurite S.L.U.

1. Prestar els serveis de cloud en els termes expressats en les presents condicions.

2. La prestadora del servei es compromet a emprar els mitjans suficients perquè la 
Plataforma estigui disponible les 24 hores i els 365 dies de l’any, si bé no es fa responsable 
d’una interrupció puntual i temporal de la plataforma, atribuïble a un tercer, força major o 
causa fortuïta.

3.  Amb independència d’això, l’empresa prestadora del servei es reserva el dret a 
interrompre el servei amb la finalitat de fer reparacions tècniques, de manteniment i 
modificacions en la plataforma, així com de millora en aquesta. Azurite S.L.U. intentarà 
preavisar amb tota l’antelació possible de qualsevol tall o interrupció del servei.

6. Obligacions del client



1. Omplir els formularis de compra i registre, essent  el client responsable de la veracitat de 
les dades introduïdes. Així mateix, es compromet a comunicar la modificació d’aquest en el 
termini més breu possible.

2. Adoptar les mesures de seguretat pertinents per a preservar les credencials que permeten 
l’accés a la plataforma, amb l’objectiu d’evitar intromissions il·legítimes.

7. Preu del servei

L’empresa emetrà una factura mensual a l’usuari en base a la tarifa base i el número d’ordinadors 
que accedeixin a la plataforma. L’import total de dita factura es calcularà segons les tarifes 
publicades al formulari de contractació (https://omega-software.com/cloud-ca.php).

En cas que el client no pagués total o parcialment el rebut mensual relatiu a la tarifa contractada, 
Azurite S.L.U l’incrementarà amb les despeses bancàries derivades d’haver retornat dit rebut així 
com amb l’import de cinc euros com a penalització.

8. Duració del contracte

El servei es contracta de forma indefinida fins que una de les dues parts manifesti la seva voluntat 
de finalitzar-ne la prestació.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Azurite S.L.U. és la propietària de la plataforma i per tant ostenta tots els drets derivats de la 
propietat industrial i intel·lectual relatius a aquesta. Per aquest motiu Azurite S.L.U. és l’única 
titular dels drets d’explotació, reproducció, transformació, comunicació pública i distribució.

10. Protecció de dades

Identitat: Azurite SLU, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45866, Foli 156, Full B-
501390, Inscripció 1 

• NIF: B66981135 

• Adreça: Gran Via 23, escala dreta, botiga-2, 08908 L'Hospitalet de Llobregat

• Correu electrònic: legal@omega-software.com 

El responsable tracta exclusivament les vostres dades per facturar i amb finalitats comercials de 
promoció de noves funcionalitats del software objecte de venda, així com de promoció de noves 
versions d'aquest mateix i de nous productes de software elaborats pel responsable del tractament, 
mitjançant operacions automatitzades. Així mateix, les vostres dades també seran tractades amb 
finalitats tècniques per a resolució de qualsevol tipus d'incidència relacionada amb el software 
comercialitzat i de components i programes aliens a aquest però plenament compatibles amb el 
nostre software. En conseqüència, les vostres dades no seran tractades amb finalitats incompatibles 
amb les explicitades. 

Les vostres dades seran conservades mentre sigui vigent la relació contractual o comercial amb el 
responsable indicat, sens perjudici que, durant l'esmentada vigència, en sol·liciti la cancel·lació. El 



responsable podrà tractar les vostres dades mitjançant operacions automatitzades i en compliment 
de les finalitats anteriorment esmentades, tenint en compte la freqüència de compra de l'usuari així 
com l'existència de novetats a oferir.

L'usuari dels nostres productes de software consent expressament el tractament de les seves dades, 
erigint-se el seu consentiment com a base jurídica per a l'esmentat tractament, que podrà ser revocat
en qualsevol moment comunicant-se amb el responsable del tractament tal com s'especifica a 
l'apartat Drets.

En cap cas i sota cap circumstància seran aquestes dades cedides, traspassades o venudes a tercers 
ni a tercers països, amb excepció de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria, per tal de 
complir amb les nostres obligacions fiscals i adaptar el software a les exigències tècniques, presents 
o futures, establertes legalment.

Qualsevol persona té dret a conèixer si Azurite SLU està tractant dades personals que li 
concerneixen o no. 

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació 
de dades inexactes o fins i tot a sol·licitar-ne la supressió en cas que les seves dades ja no siguin 
necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. 

En base a les circumstàncies establertes a l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, 
els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, les quals únicament 
seran conservades per l'exercici o defensa de reclamacions. 

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un 
format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable. 

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb les finalitats esmentades, 
circumstància per la qual el responsable deixarà de tractar-les, tret de motius legítims, imperiosos o 
per exercir o defensar possibles reclamacions. 

El consentiment que ens presteu té caràcter revocable. El client podrà exercir-ne els drets d'accés, 
modificació, cancel·lació i oposició demanant-ho per escrit, indistintament per correu electrònic a la
següent adreça: legal@omega-software.com, o per correu postal a l'adreça Gran Via 23, escala 
dreta, botiga-2, 08908 L'Hospitalet de Llobregat. 

Si considereu que els vostres drets no han estat correctament atesos, teniu dret a presentar 
reclamació davant de l'Agència de Protecció de Dades. 

11. Notificacions

Qualsevol notificació relativa a aquestes condicions haurà de ser remesa al següent correu 
electrònic:  legal@omega-software.com

12. Jurisdicció i llei aplicable:

Qualsevol conflicte o disputa relativa a les presents condicions, es resoldrà mitjançant la legislació 
espanyola. Les parts es sotmeten a la jurisdicció espanyola i a la competència dels Jutjats de la 
ciutat de Barcelona, renunciant al seu propi fur si fos un altre.


