
ACREDITACIÓN EN CONECTA FICTION, 2ª EDICIÓN, 18 a 21 de xuño de 2018 
CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN 

1. Introdución e obxecto  

1.1. Estas condicións de contratación e privacidade (en diante as condicións de contratación) regulan a compravenda 

da acreditación para a asistencia á 2ª edición do evento Conecta FICTION, encontro internacional de intercambio 

entre persoas produtoras, autoras e outras partícipes arredor da ficción televisiva que terá lugar en Santiago de 

Compostela os días 18 a 21 de xuño de 2018 (o evento). A información completa do evento contense no sitio web 

www.conectafiction.com (o sitio web).  

1.2. O responsable da oferta contractual é INSIDE CONTENT, SL (a organización), sociedade constituída conforme ás 

leis españolas, con domicilio social en Clara del Rey, núm. 4, 5º dta., 28002 Madrid e CIF B-87731972, inscrita no 

Rexistro Mercantil de Madrid no tomo 35592, folio 110, sección 8, folla número M639687, e con correo electrónico: 

accreditation@conectafiction.com.  

1.3. A persoa asistente é quen se inscriba debidamente no evento (denominada en diante a persoa usuaria). Deberá 

ser maior de dezaoito (18) anos, e ter plena capacidade de obrar para asinar contratos vinculantes.  

1.4. A aceptación destas condicións de contratación é a condición necesaria para realizar a acreditación no evento. 

En todo caso, a posesión pola persoa usuaria dunha acreditación para o evento implica automaticamente a asunción 

destas condicións de contratación.  

2. Características  

2.1. Dado o obxectivo principal do evento, fomentar o intercambio e a internacionalización entre as persoas autoras, 

produtoras e cadeas de televisión para a creación, produción e emisión de contido de ficción televisiva. Coa 

finalidade de dar efectividade a este obxectivo, as persoas profesionais e executivas de empresas produtoras 

audiovisuais de ficción, cadeas de televisión, distribuidoras audiovisuais de ficción, investidoras en ficción televisiva 

e talentos terán prioridade para adquirir unha acreditación para o evento. Á vista do número de persoas acreditadas 

deste ámbito profesional e do aforo total do evento, a organización poderá aceptar a acreditación doutras persoas 

profesionais da industria audiovisual, a criterio da organización.  

2.2. A acreditación unicamente lle dá acceso á persoa usuaria ás actividades xerais programadas no evento (incluídas 

as pausas para o café), aínda que non lle permite participar naqueloutras actividades complementarias para as que 

se requira unha acreditación específica.  

3. Condicións de acreditación  

3.1. A acreditación no evento poderase realizar en liña ata o día 11 de xuño de 2018 incluído. A partir da dita data 

só poderá solicitarse vía correo electrónico, a través de accreditation@conectafiction.com, e será o criterio único 

da organización quen determine a aceptación de solicitudes a partir da dita data.  

3.2 O proceso de acreditación no evento a través do sitio web realízase seguindo os seguintes pasos:  
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1. Cumprimentación do formulario de acreditación. 

2. Unha vez que se cumprimente o formulario de acreditación, deberá aceptar estas condicións de 

contratación para poder continuar o proceso. 

3. Cando estean aceptadas as condicións de contratación da acreditación, o sistema redirixirá a persoa 

compradora á pasarela de pago PAYPAL, onde se poderá efectuar o pago con tarxeta. No caso de non ter 

PAYPAL, poderase pagar mediante unha transferencia bancaria ao número de conta da organización, que 

se lle facilitará por correo electrónico á persoa usuaria que o solicite a través de 

accreditation@conectafiction.com. 

4. Unha vez aceptado o pagamento, a persoa usuaria recibirá un correo electrónico de confirmación da súa 

acreditación no evento. No caso de pagamento mediante unha transferencia bancaria, a persoa usuaria 

deberá enviar o xustificante da transferencia realizada ao correo electrónico 

accreditation@conectafiction.com e, unha vez recibida a transferencia, recibirá un correo electrónico de 

confirmación da súa acreditación no evento. 

5. A identificación para o acceso ao evento recollerase o día da súa chegada ao evento no mostrador de 

acreditacións de Conecta FICTION. Para isto, a persoa usuaria deberá achegar o correo electrónico de 

confirmación de pagamento da acreditación e documento oficial que permita a súa identificación persoal 

(DNI, pasaporte, etc). 

3.3. Se a persoa usuaria o require por escrito, a organización enviaralle o documento electrónico acreditativo da 

execución destas condicións de contratación ao enderezo de correo electrónico facilitado no formulario de 

acreditación.  

3.4. As e os profesionais de prensa (xornalismo/fotografía) que desexen cubrir o evento deberán inscribirse en liña 

ata o día 11 de xuño de 2018 incluído. A partir da dita data só poderá solicitarse vía correo electrónico, a través de 

accreditation@conectafiction.com, e será o criterio único da organización o que determine a aceptación de 

solicitudes. A acreditación de profesionais de prensa está reservada a profesionais de prensa da industria audiovisual, 

o que deberán acreditarlle á organización mediante algún documento que certifique que traballan ou colaboran nun 

medio de comunicación e a súa especialización na industria audiovisual (por exemplo a copia do seu carné de prensa 

en vigor, a carta asinada pola dirección co selo e datos da empresa ou medio, no caso das persoas profesionais que 

realizan a súa actividade como freelance especializados/as na industria audiovisual, coa achega da proba gráfica 

dun traballo xornalístico asinado pola persoa interesada (texto/imaxes) de publicación recente, ou calquera outro a 

criterio da organización). Estas persoas profesionais non terán que pagar o prezo da acreditación. A organización 

resérvase o dereito a rexeitar as solicitudes de acreditación daquelas persoas solicitantes que non acrediten 

suficientemente a súa condición de profesionais de prensa da industria audiovisual, ou cando o número de persoas 

acreditadas nesta condición exceda do razoablemente admisible atendendo ao número de acreditadas da industria 

audiovisual. Unha vez recibida a solicitude, a concesión da acreditación confirmarase por correo electrónico, que a 

persoa profesional acreditada poderá recollela no mostrador de acreditacións de Conecta FICTION. Para isto deberá 

achegar o correo electrónico de confirmación da súa acreditación e o documento oficial que permita a súa 

identificación persoal (carné de prensa, DNI, pasaporte, etc). As acreditacións de prensa deben solicitarse 

previamente ao desenvolvemento do evento. Ao longo deste non se tramitará ningunha, e exclusivamente 

atenderanse as demandas de medios de comunicación xeneralistas de información diaria (prensa, radio e televisión) 

que impliquen o desprazamento de medios técnicos (unidades móbiles, equipos gráficos, etc.). A acreditación de 

prensa daralle acceso á persoa acreditada a todas as actividades do evento excepto ás sesións de pitching, que están 

reservadas exclusivamente ás persoas produtoras e investidoras en produción audiovisual.  
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3.5 O identificador é estritamente persoal e non transferible. Quen accede ao evento cun identificador que non lle 

pertenza será expulsado do evento e das instalacións onde se ten lugar, e este será retirado e anulado.  

3.6. A persoa usuaria debe mostrar o identificador cada vez que lle sexa requirido, tanto na Cidade da Cultura de 

Santiago de Compostela como en calquera instalación onde teña lugar calquera actividade do evento.  

3.7. A perda ou roubo do seu identificador deberá ser inmediatamente reportado pola persoa usuaria afectada no 

mostrador de acreditacións. Nese caso será substituído por outro, previa comprobación pola organización da 

identidade da persoa usuaria (mediante a presentación de DNI, pasaporte, etc) e da presentación do xustificante de 

pagamento da acreditación.  

4. Prezos e forma de pagamento  

4.1. Os prezos de acreditación, tanto no evento coma, no seu caso,- se existen -en actividades complementarias 

programadas, publícanse no sitio web. Salvo indicación expresa en contra, os ditos prezos non inclúen o IVE, sempre 

que este imposto sexa de aplicación.  

4.2. A organización poderá revisar e modificar unilateralmente os prezos que constan no sitio web. En calquera caso, 

antes de rematar a compra, informarase á persoa usuaria do prezo final da acreditación, que será o adecuado á 

información facilitada nese momento no sitio web.  

4.3. O pago realizarase mediante tarxeta de crédito ou débito. A persoa usuaria será redirixida á pasarela de pago 

PAYPAL, onde deberá facilitar os datos da súa tarxeta de crédito ou débito para realizar o pago.  

4.4. Os cargos realizaranse na tarxeta bancaria no momento de realizar a acreditación, que se certificará no 

momento de confirmarse o pago. En caso que o cargo non se puidese realizar por calquera circunstancia, non se 

entenderá verificada a acreditación.  

4.5. Para acceder ao evento, e no seu caso ás actividades complementarias, a persoa usuaria deberá presentar a 

acreditación. 

4.6. Se a persoa usuaria precisa factura, deberá solicitala enviando un correo electrónico ao enderezo de c. elec. 

indicada no apartado 1.2 destas condicións de contratación. 

5. Dereito de desistencia, política de cambios e cancelación de acreditacións e cancelación do evento  

5.1. Conforme ao disposto no artigo 103 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba 

o Texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, non será 

aplicable a este contrato o dereito de desistencia. Non poder asistir ao evento non é un motivo para desistir do 

contrato e non dá dereito a sexa reintegrado o importe do pago.  

5.2. A persoa usuaria poderá solicitar cambios referentes á súa acreditación (por exemplo cambio na persoa que 

asistirá ao evento), mediante un correo electrónico dirixido ao c. elec. indicado no apartado 1.2, ata o 11 de xuño 

de 2018 incluído. A organización resérvase o dereito a aceptar ou denegar os ditos cambios. No caso de que o cambio 



solicitado sexa aceptado, a organización enviará un correo electrónico á persoa usuaria confirmando o cambio 

realizado. Non se atenderá ningunha solicitude de cambio que se reciba despois do 11 de xuño de 2018. 

5.3. A organización só aceptará a cancelación de acreditacións cando a solicitude de cancelación se reciba por 

escrito, no enderezo de correo electrónico indicado no apartado 1.2 destas condicións de contratación, antes do 18 

de maio de 2018. En tal caso reintegraráselle á persoa usuaria o 50 % do importe pagado pola súa acreditación, 

mediante unha transferencia bancaria, no prazo máximo de 30 días desde a finalización do evento. Non se aceptarán 

cancelación de acreditacións nin se efectuarán devolucións de pagos por acreditacións , calquera que sexa a causa, 

a partir do 18 de maio de 2018.  

5.4. A organización resérvase o dereito de denegarlle a entrada ou de expulsar, temporal ou permanentemente, a 

calquera persoa usuaria cuxa conduta ou comportamento afecte á paz e seguridade do evento, doutras persoas 

usuarias, doutras participantes no evento, de traballadores/as ou da organización do evento, ou que dane a 

integridade do lugar ou instalacións nas que se desenvolva o evento. En tal caso reembolsaráselle á persoa usuaria 

o prezo pagado pola súa acreditación en proporción ao tempo que quede desde a expulsión ata a finalización do 

evento.  

5.5 No caso de cancelación do evento, a organización reintegraralle á persoa usuaria o importe satisfeito pola 

acreditación no prazo máis breve posible e en calquera caso no prazo máximo de 30 días desde a comunicación da 

cancelación do evento.  

6. Atención á clientela  

6.1. A persoa usuaria poderá realizar calquera consulta en relación coa súa acreditación no evento mediante o envío 

dun correo electrónico ao enderezo que consta no apartado 1.2.  

7. Guía da Industria. Protección de datos de carácter persoal  

7.1. A organización publicará unha guía da industria onde incluirán os datos profesionais das persoas usuarias 

acreditadas no evento, facilitados a través do formulario de acreditación (nome e apelidos, categoría profesional, 

empresa e datos de contacto). A guía da industria publicarase en versión impresa, e entregaráselle ás persoas 

usuarias xunto coa súa acreditación, e en versión en liña, que será accesible a través do sitio web do evento de 

forma restrinxida unicamente ás persoas usuarias acreditadas no evento e ao que se pode acceder desde calquera 

parte do mundo. 

Só os datos profesionais das persoas usuarias que adquiran a súa acreditación para o evento ata o 1 de xuño de 2018 

incluído serán incluídos na versión impresa da guía da industria. Os datos profesionais de quen estea acreditada logo 

desa data unicamente se publicarán na versión en liña.  

No caso de que a persoa usuaria non desexe que os seus datos se incúan na versión impresa da guía da industria, ou 

que só se inclúan algúns dos facilitados a través do formulario de acreditación, deberá comunicalo por escrito a 

través do correo electrónico accreditation@conectafiction.com antes do 1 de xuño de 2018. A solicitude de non 

inclusión dos seus datos na versión en liña da guía da industria poderá solicitarse en calquera momento a través dese 

mesmo enderezo de correo electrónico.  



7.2. Os datos fornecidos polas persoas usuarias a través do formulario de acreditación (é obrigatorio facilitar os 

marcados cun asterisco para poder efectuar a acreditación) así como os obtidos con ocasión doutras actividades que 

realice en ou en relación co evento, serán incorporados a un ficheiro de datos de carácter persoal do que é 

responsable INSIDE CONTENT, SL debidamente inscrito ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos de Carácter 

Persoal.  

7.3. A recolleita e tratamento de datos ten por finalidade xestionar as acreditacións, a asistencia e participación da 

persoa usuaria no evento, a súa inclusión na guía da industria. Tamén para enviarlle á persoa usuaria información, 

promocións e publicidade e outro tipo de comunicacións comerciais ou non relativos ao evento e boletín, actualizar 

os rexistros da organización, mostrar e administrar contidos e comunicacións coa persoa usuaria, responder ás 

comunicacións realizadas pola persoa usuaria e dar cumprimento a calquera das esixencias legais e serán tratados 

por INSIDE CONTENT, SL na medida necesaria para satisfacer as ditas necesidades. A persoa usuaria autoriza a INSIDE 

CONTENT, SL a conservar os seus datos e tratalos os seus para as finalidades anteriormente descritas para as 

seguintes edicións que teñan lugar de Conecta FICTION (salvo para xestionar as acreditacións, a asistencia e 

participación de quen sexa usuaria e a súa inclusión na Guía da Industria das ditas futuras edicións). 

7.4. Os datos da tarxeta de crédito ou débito que a persoa usuaria utilice para o pago da súa acreditación serán 

facilitados directamente a PAYPAL, polo que a organización non terá acceso a devandita información. 

7.5. A persoa usuaria garante que os datos facilitados son correctos, e comprométese a comunicarlle á organización 

os cambios que se produzan nestes. No caso de que a persoa usuaria facilite os datos requiridos de forma incompleta 

ou inexacta, a organización non garante a acreditación, e será a unicamente a persoa usuaria quen responda das 

consecuencias derivadas da inexactitude dos datos facilitados.  

7.6. A organización garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polas persoas usuarias, 

segundo o establecido na normativa sobre protección de datos de carácter persoal e sobre servizos da sociedade da 

información e de comercio electrónico, salvo polo disposto no apartado 7.1 en relación coa súa publicación na guía 

da industria e polo disposto a continuación.  

7.7. A organización informa á persoa usuaria de que os datos identificativos e de contacto facilitados para a 

acreditación poderán ser comunicados ás entidades colaboradoras no evento e a aquelas empresas provedoras que 

xestionen o acceso e/ou presten de servizos no marco do evento relacionados coa asistencia e participación das 

persoas usuarias no evento, unicamente coa finalidade de facilitar a dita xestión e prestación de servizos.  

7.8. A persoa usuaria poderá dirixirse á organización co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de 

acceso, rectificación, supresión e, no seu caso, oposición, portabilidade e limitación del tratamento. Para iso 

deberán enviarlle á organización, por correo certificado ou electrónico, ao anterior enderezo ou ao enderezo de 

correo electrónico accreditation@conectafiction.com, un requirimento escrito especificando o dereito que desexa 

exercer, acompañando copia dalgún documento oficial que o/a identifique. O disposto neste parágrafo non se aplica 

ao disposto en relación coa guía da industria, para o que se estará ao disposto no anterior apartado 7.1. En todo 

caso, INSIDE CONTENT, SL poderá conservar unha copia cos datos debidamente bloqueados, mentres poidan 

derivarse responsabilidades da execución deste contrato. 



7.9. A persoa usuaria terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) no caso de que entenda vulnerado algún dos seus dereitos relacionados coa protección de datos. 

8. Exclusión de responsabilidade   

8.1. A organización declina calquera tipo de responsabilidade que se puidese derivar dun uso incorrecto por parte 

da persoa usuaria do procedemento de compra en liña .  

8.2. Tamén se declina calquera responsabilidade polos posibles prexuízos causados por terceiras persoas e que non 

sexan atribuíbles á organización.  

8.3. A organización non será responsable no caso de que existan interrupcións dos servizos, demoras, erros, mal 

funcionamento deste e, en xeral, demais inconvenientes que teñan a súa orixe en causas que escapan do control da 

organización, e/ou debida a unha actuación dolosa ou culposa da persoa usuaria e/ou teña por orixe causas de forza 

maior ou caso fortuíto.  

9. Validez do contrato  

9.1. Se algunha das cláusulas destas condicións de contratación resultase ser inválida, nula ou inaplicable por 

calquera motivo, a dita condición quedará excluída e non afectará á validez nin a aplicabilidade do resto de 

condicións.  

9.2. A organización resérvase o dereito de efectuar cambios nestas condicións de contratación. As modificacións 

serán aplicables ás acreditacións posteriores á publicación destas no sitio web.  

9.3. A organización resérvase o dereito a decidir sobre todas aquelas cuestións non reguladas nestas condicións de 

contratación e a engadir a estas condicións de contratación as cláusulas convenientes para regular tales cuestións, 

que serán inmediatamente aplicables desde a súa publicación no sitio web de Conecta FICTION. A organización 

notificaralle estas novas condicións ás persoas usuarias acreditadas cando o estime necesario en vista da incidencia 

destas na súa participación no evento.  

10. Lexislación aplicable e foro 

As relacións establecidas entre a persoa usuaria e INSIDE CONTENT rexeranse pola lexislación española. A persoa 

usuaria e a organización, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someterán 

calquera controversias e/ou litixios aos xulgados e tribunais de Madrid, España. 


