CONTRACTE DE LLICÈNCIA D'ÚS TV-ONLINE®
Si us plau, llegiu i comprengui aquest acord de llicència d'ús per complet abans d'accedir i / o
utilitzar el programari TV-ON LINE. Aquest és un acord entre vostè, l'usuari final, i el seu
DISTRIBUÏDOR, sent FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ, l'editor del programari TV-ON LINE. En
accedir i / o utilitzar aquest programari, vostè acorda estar subjecte als termes del present
acord. Si no està d'acord amb aquestes condicions, haurà de desinstal·lar l'accés, incloent
qualsevol arxiu guardat o capturat. La TV-ON LINE de PALOMAR està protegida per drets
d'autor i altres lleis de propietat intel·lectual, i per tractats internacionals. Reconeix que no li
transfereix cap dret derivat de la propietat intel·lectual del programa o exercicis. També
reconeix que tots els drets de propietat relacionats amb el seu programa d'exercicis en línia,
seguiran sent propietat exclusiva de FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ, i que no adquirirà cap
dret sobre ells. Vostè també està d'acord que no realitzarà cap còpia, fotografia o captura per
cap sistema de registre, tant informàtic, com fotogràfic o per qualsevol altre mitjà. I.
TERMINOLOGIA
A partir d'ara, s'aplicaran els següents termes a la resta d'aquest document d'acord amb la
següent explicació:
a. "Acord" farà referència al present "Acord de llicència d'usuari final" en la seva totalitat. b.
"Programari" farà referència a totes les dades binaris, textuals, imatges, codi executable, de
mostra, així com la documentació, o qualsevol part o combinació d'aquests, relacionats amb el
producte la denominació apareix en el títol d'aquest ACORD.
c. "TV-ON LINE" farà referència al "programari", tal com s'esmenta en l'apartat B.
d. "Components executables" farà referència a les parts de programari on-line que continguin
instruccions informàtiques en codi binari.
e. "Usar", "usant" i "ús", així com les seves formes verbals derivades, faran referència a
l'adquisició, instal·lació, emmagatzematge, còpia, desenvolupament de nou programari
relacionat i / o ús general de programari, de manera directa o indirecta, parcial o totalment.
f. "Usuari / usuaris" farà referència a la persona, persones, i / o entitat que utilitzi aquest
programari, incloent sense limitació, a tota l'organització ia totes les filials i associades
involucrades en l'ús d'aquest programari.
g. "Distribuïdor" farà referència a la persona i / o entitat que tingui subscrit un acord de
distribució per un període determinat, indicat en el contracte subscrit, de la TERÀPIA VISUAL
ON LINE DE PALOMAR.
h. "TV-ON LINE" farà referència al programa programat per a vostè "TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA
DE PALOMAR", el Copyright © 2009 és propietat de FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ de
Barcelona / Spain, amb DNI: 46.651.282-Z. Estant protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual
(Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril). h. "Llicència" farà referència a l'ús del
programari per part de l'usuari segons es consideri acceptable de forma exclusiva per EL SEU
DISTRIBUÏDOR o FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ, i també s'ha de referir a la clau de
registre subministrada a l'usuari per EL SEU DISTRIBUÏDOR o FERNANDO J.PALOMAR
MASCARÓ.

II. ACORD DE LLICÈNCIA
a. L'usuari acorda, en fer ús de l'accés a la plataforma de teràpia visual on-line, estar subjecte a
aquest Acord, i a totes les seves provisions i restriccions sense excepció.
b. Tant l'usuari final com el distribuïdor entenen i acorden que FERNANDO J.PALOMAR
MASCARÓ es reserva el dret de finalitzar i / o revocar la llicència de l'usuari per qualsevol
motiu en qualsevol moment sense previ avís.
c. L'usuari comprèn i acorda que el programari és material subjecte a drets d'autor, i està
protegit per lleis i tractats internacionals i els drets d'autor dels Estats Units d'Amèrica i
Espanya. L'usuari acorda no violar cap de les lleis i tractats internacionals, incloent sense
limitació les lleis sobre drets d'autor dels Estats Units d'Amèrica i Espanya.
d. L'usuari comprèn i accepta en utilitzar aquest programari, de la nostra plataforma de teràpia
visual en línia, que l'ús del mateix no concedirà a l'usuari més drets que els especificats en
aquest acord, especialment, però sense limitar-se a ells, relacionats amb l'àudio , vídeo,
imatges o altres tipus de drets d'autor.
e. L'usuari comprèn que EL DISTRIBUÏDOR i FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ no garanteix la
utilitat o adequació del programari per a cap propòsit en concret.
f. En comprar el pack d'exercicis on-line, l'usuari acorda estar subjecte a totes les clàusules
incloses en aquest acord, i les accepta.
III. CONDICIONS
a. L'usuari tindrà dret a les condicions aquí incloses només si està d'acord amb la secció II,
d'aquest acord. En cas que l'usuari no estigui d'acord amb aquesta secció, no tindrà dret a cap
de les condicions aquí disposades, i per la mateixa raó, l'usuari acorda no utilitzar el
programari de la teràpia visual on-line, ni guardar ni mantenir cap còpia del mateix.
b. L'usuari tindrà dret a accedir al seu programa específic durant el temps autoritzat, un cop
caducat no tindrà dret d'accés. L'usuari no podrà realitzar còpia total o parcial dels exercicis
sota cap concepte, ni a fi de ser una còpia de seguretat.
c. L'usuari no podrà, sota cap concepte, tornar a distribuir els components executables, ni
parts dels mateixos ni per al seu ús exclusiu íntegre dependent del seu propi programari.
L'usuari no podrà, sota cap concepte, distribuir total o parcial el programari.
d. L'usuari podrà adquirir múltiples llicències d'usuari.
e. EL DISTRIBUÏDOR o FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ, podrà, a la seva pròpia discreció,
garantir una llicència, o una llicència addicional. Aquesta llicència només es garantirà una
vegada que l'usuari hagi rebut notificació directa de l'esmentada llicència per part de SEU
DISTRIBUÏDOR o per part de FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ.

IV. RESTRICCIONS
a. L'usuari no podrà, sota cap concepte, fer còpies de programari.
b. L'usuari no podrà, sota cap concepte, utilitzar programari per dur a terme activitats il·legals.
c. L'usuari no podrà, sota cap concepte, modificar la composició del programa, descompilar, o
utilitzar-lo de qualsevol altra manera diferent a la originalment prevista per FERNANDO J.
PALOMAR MASCARÓ.
d. L'usuari no podrà, sota cap concepte, tornar a distribuir programari
e. No podrà realitzar cap còpia ni modificacions de cap tipus en el Software, ni tampoc traduir,
descompilar, desacoblar ni revertir cap manera el programa. Tampoc estan permesos sota cap
concepte el préstec, lloguer, subarrendament o subllicència a tercers del Programari o
transmetre les claus d'usuari i accés del mateix. L'usuari es compromet a protegir el
Programari contra l'ús, modificació, reproducció, distribució o publicació no autoritzats. No té
permís d'utilitzar ni de copiar el Programari de cap manera que no estigui específicament
autoritzada pels termes d'aquest Contracte de Llicència.
f. L'usuari no podrà, sota cap concepte, per a cap propòsit sigui aquest el que sigui, tornar a
distribuir la llicència o clau de llicència associada amb el programari.
g. La llicència no és transferible a cap persona i / o entitat.
h. Qualsevol violació de les restriccions d'aquest acord resultarà en la rescissió immediata de
l'acord garantit a l'usuari pel DISTRIBUÏDOR o per FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ.
V. Versió del programari TVOL DE PALOMAR
Tot el que s'estipuli en aquesta clàusula afectarà a tots els usuaris, de la versió actual o
anterior del programari.
a. FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ declara que la versió d'aquest programari posseeix les
següents característiques:
• No conté ni publicitat ni anuncis.
• Totes les seves funcions estan activades.
• No permet cap tipus d'actualitzacions
b. FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ es reserva el dret a posar fi a aquest acord, amb l'usuari
de la versió o amb la seva DISTRIBUÏDOR, sense previ avís en cas que aquest violi alguna de les
clàusules que s'inclouen en el document.
c. Instal·lació. L'Usuari només ha de tenir un navegador amb accés a internet; qualsevol fallada
de connexió a la plataforma, en l'accés o en l'execució del programari ha de comunicar al seu
distribuïdor i aquest a l'email: fpalomar@centrospalomar.com

VI. Responsabilitat
a. L'usuari comprèn que el programari es facilita "tal qual", i que podria contenir imperfeccions
i / o errors que podrien causar problemes i / o danys a alguns sistemes i / o dades.
b. L'Usuari es compromet a mantenir exempt el seu DISTRIBUÏDOR ja FERNANDO J. PALOMAR
MASCARÓ de tota obligació o responsabilitat cap a l'usuari, filials, associats, i / o clients /
clientela de l'usuari, per qualsevol dany provocat per, o que d'una altra manera resulti del,
usuari i / o mal ús del programari, ja sigui directament o d'una altra forma.
c. L'Usuari es compromet a acceptar tota responsabilitat per qualsevol dany provocat per, o
que d'una altra manera resulti del, usuari i / o mal ús del programari, ja sigui directament o
d'una altra forma.
VII. Arxius compartits i infraccions dels drets d'autor per part de l'usuari
a. El DISTRIBUÏDOR o FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ no posseeixen o controlen cap dels
arxius que es comparteixen en emprar aquest programari. No tenen cap mena de control
sobre el contingut dels usuaris o les accions d'altres usuaris i no està permès examinar la
informació que pot intercanviar amb el programari. Les rutes d'accés, els nodes i els caixets
que el programari TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA DE PALOMAR, dóna feina no indexen cap llista
d'arxius, i tampoc permeten que la seva DISTRIBUÏDOR o FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ
controli o dirigeixi les accions de cap usuari.
b. EL DISTRIBUÏDOR I FERNANDO J. PALOMAR MASCARÓ no es responsabilitza dels arxius
descarregats pels usuaris de TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA DE PALOMAR. La còpia o distribució no
autoritzada d'arxius pot violar les lleis de drets d'autor. L'usuari serà qui assumeixi la
responsabilitat pel que fa a la llei de drets d'autor. Si us plau, no comparteixi, copieu o
descarregui cap material amb drets d'autor sense la prèvia autorització.
VIII. legislació aplicable
a. Aquesta llicència es regirà i interpretarà segons la legislació de la província de Barcelona,
Espanya, sense referència al seu conflicte dels principis legals. En cas que sorgeixi algun
conflicte entre les lleis, normes i regulacions estrangeres i les espanyoles, les lleis, normes i
regulacions espanyoles prevaldran. La convenció de les Nacions Unides sobre contractes per a
la venda internacional de béns no s'aplica a aquesta llicència. Si per qualsevol motiu un
tribunal de jurisdicció competent considera que alguna de les provisions d'aquesta llicència, o
un fragment de la mateixa, no és aplicable, aquesta provisió de la llicència s'aplicarà fins al
màxim abast permès per la intenció de les parts, i la resta de la llicència continuarà vigent.
b. TVOL DE PALOMAR, el logo de TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA DE PALOMAR, i totes les marques
comercials, marques de servei i noms comercials de TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA DE PALOMAR
que apareixen en el programari de TVOL DE PALOMAR, són propietat de FERNANDO J .
PALOMAR MASCARÓ. Les marques comercials, els logotips, les marques de servei i els noms
comercials de TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA DE PALOMAR no poden emprar-se amb cap producte
o servei que no sigui TVOL DE PALOMAR, de cap manera que pugui donar lloc a confusió, o de
cap manera que menyspreï o desprestigiï a TVOL DE PALOMAR i / o TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA
DE PALOMAR. Si vostè té preguntes en relació a aquest Contracte, o si voleu demanar
informació addicional sobre TERÀPIA VISUAL EN LÍNIA DE PALOMAR, si us plau contacti amb el
DISTRIBUÏDOR del seu programa de TERÀPIA VISUAL ON-LINE

