RIBEIRASTORE.COM POLÍTICAS E RESTRICIÓNS
1. PARTES
Este documento describe os termos e condicións (en diante, os “Termos e Condicións”)
que rexen o uso da aplicación web RIBEIRASTORE.COM, (no resto do documento, a
“plataforma”) e os negocios (conforme este termo defínese máis baixo). Lea atentamente
estas condicións antes de utilizar a plataforma. Ao facer clic no botón “aceptar”,
rexistrarse na plataforma, e/ou instalar a Aplicación, da plataforma, vostede acepta en
forma irrevogable estar suxeito a estes Termos e Condicións. Se non está de acordo con
todos estes Termos e Condicións, non utilice a Aplicación.
2. A APLICACIÓN
Por Negocio (no resto do documento, o “negocio”), enténdese a persoa natural ou
xurídica propietaria dun establecemento de comercio que se rexistre para aceptar pedidos
de Usuarios (conforme este termo defínese máis baixo) e entregar os produtos no
domicilio brindado polo Usuario Suxeito ao cumprimento dos Termos e Condicións,
RIBEIRASTORE.COM, pon a disposición dos negocios a Aplicación, para o ofrecemento e
venda dos produtos aos usuarios da Aplicación (no resto do documento, os “Usuarios”),
permitindo que desa forma se unan os Usuarios e os negocios. RIBEIRASTORE.COM, non
realiza venda ningunha aos Usuarios, sendo todas as transaccións concertadas
directamente entre o Usuario e a Tenda respectiva. O uso da Plataforma ten unha versión
gratuíta. É requisito obrigatorio para ofrecer os produtos nesta Aplicación, a aceptación
dos Termos e Condicións, sen que se poida aducir o descoñecemento destes. Ao aceptar
estes Termos e Condicións, os Negocios declaran térense informado de maneira clara,
comprensible e inequívoca destes. Os Termos e Condicións serán aplicados e
entenderanse incorporados en todas as transaccións realizadas polos Usuarios cos
negocios, mediante os sistemas de comercialización comprendidos na Aplicación.
3. CAPACIDADE PARA CONTRATAR
A Aplicación está dispoñible só para aqueles negocios que teñan capacidade para
contratar, vender, segundo o disposto pola lexislación española vixente. Para rexistrarse
como negocio débese contar cun establecemento de comercio localizado exclusivamente
no termo municipal de Ribeira, onde se ofrezan á venda os produtos admitidos pola
Aplicación. Se un negocio non ten capacidade legal para vender e/ou comercializar os seus
produtos, debe absterse de utilizar a Aplicación. RIBEIRASTORE.COM poderá, en calquera
momento de forma temporal ou definitiva, suspender a participación dos Negocios
respecto dos que se comprobe que carecen de capacidade legal para usar a Aplicación ou
cando ao rexistrarse brinden información que sexa falsa, inexacta ou fraudulenta.

Ademais, Ribeirastore.com garda o dereito de expulsar de forma inmediata da plataforma
a aqueles individuos ou comercios quen dean uso fraudulento da plataforma ou non
cumpran normas de funcionamento, e que isto xere efectos negativos nos clientes.
4. REXISTRO
Para o uso da Aplicación o comercio deberá contar con equipamento informático óptimo.
Para o acceso e utilización da Aplicación será necesario o rexistro do negocio. Aos efectos
do rexistro do negocio, solicitaráselle que cree unha conta debendo ingresar no
Formulario de Rexistro (en diante, o “Formulario de Rexistro”) a totalidade dos seguintes
datos de carácter persoal (os “Datos Persoais”): - En caso de persoa natural , Nome e
Apelido, Documento Nacional de Identidade, CIF, Domicilio Laboral e Domicilio Particular,
Enderezo de correo electrónico (e-mail), e Teléfono, e o logo e imaxe corporativo. - En
caso de persoa xurídica: Razón ou Denominación corporativa, CIF, Domicilio Fiscal e
Comercial, Enderezo de Correo Electrónico (e-mail), Logo e imaxe corporativa e Teléfono.
Tamén deberá identificar unha persoa de contacto. Toda conta é persoal e intransferible.
O Negocio declara e garante a veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos Datos
Persoais ingresados no Formulario de Rexistro e asume o compromiso de manter estes
Datos Persoais actualizados. Se non o fai, estará incorrendo nun incumprimento destes
Termos e Condicións, o que podería dar lugar, entre outras cosas, á rescisión inmediata
destes Termos e Condicións e do uso da Aplicación e da Plataforma. A Tenda é
responsable de manter a confidencialidade da súa conta, nome de usuario e contrasinal, e
acepta asumir a responsabilidade por todas as actividades que realicen na súa conta. A
plataforma non será responsables pola veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade
dos Datos Persoais ingresados polo NEGOCIO. O rexistro permitirá AO NEGOCIO, ofrecer
os produtos incluídos no catálogo da Aplicación, conforme o stock de produtos do
negocio, que lle permita aceptar pedidos de Usuarios rexistrados.
5. USO DA APLICACIÓN.
a. LOCALIZACIÓN
Para que funcione a Aplicación, a Tenda debe permitir que A plataforma, acceda á función
de localización de ive dispositivo móbil e web. RIBEIRASTORE.COM, terá acceso á
información sobre a súa localización sempre que a Aplicación estea funcionando no seu
dispositivo e poderá almacenar esta información ou unha parte dela.
b. CONEXIÓN DE INTERNET
Para que a Aplicación funcione, os seus dispositivos deben estar conectados a Internet, o
Negocio será responsable da dispoñibilidade e da conexión de Internet do ou dos
dispositivos nos que descargou a Aplicación. A Aplicación non estará dispoñible se o seu
dispositivo móbil ou web non está conectado a Internet por calquera motivo.

c. SECCIÓNS DA APLICACIÓN.
Despois de xerar a conta na Aplicación, os negocios terán unhas seccións dispoñible para
poder comezar a operar.
i. SECCIÓN PRODUTOS
Para poder entregar pedidos a través da Aplicación, o negocio deberá seguir os pasos que
se describen a continuación. En primeiro lugar, débense seleccionar os produtos que ten
dispoñibles, dentro das categorías da Plataforma. A información debe ser actualizada
anteriormente ao seu rexistro en estado dispoñible e non poderá ser modificada unha vez
que os negocios se encontren ofrecendo produtos a través de RIBEIRASTORE.COM e
operando en estado dispoñible. Os prezos, cantidades e características deben cadrar cos
que o comercio ten en stock.
ii. SECCIÓN PEDIDOS
Nesta sección os negocios poderán visualizar o historial dos pedidos. Tamén se
encontrarán dispoñibles as cualificacións sobre os condutores, os detalles sobre a entrega,
os enderezos, as cantidades e os produtos entregados, etc.
d. COMEZAR A OPERAR
Para comezar a operar, o negocio debe colocarse en estado dispoñible, é dicir debe ter os
seus dispositivos activados para poder recibir os pedidos. Unha vez que selecciona o
pedido, debe confirmar que conta co stock solicitado polo Usuario e que se encontra na
proximidade para poder entregar o pedido no domicilio indicado polo Usuario. Se dous ou
máis negocios confirmaran un pedido, daráselle prioridade ao negocio que se encontre
máis cerca do domicilio de entrega do pedido. O Negocio, a través da empresa de loxística
asociada a Riveirastore.com ou o seu condutor, deberá entregar a mercadoría no
domicilio proporcionado polo Usuario dentro de 36 horas máximo, de efectuado o pedido
O Usuario pode cancelar a entrega ata o momento anterior a que o negocio/condutor está
en camiño, sen dereito a reclamo ningún.
e. FACTURACIÓN
RIBEIRASTORE.COM, actúa como o medio de compra entre o usuario consumidor e o
comercio, por ende é o comercio quen debe responsabilizarse de xerar as facturar baixo o
rigor normativo tributario, con cargo dos impostos e os conceptos dos artigos.
Sobre o valor facturado, sumaranse os gastos por envíos e loxística, ao usuario, que se
clarifican neste mesmo documento e os gastos bancarios corren por conta do negocio e
serán descontados do ingreso da venda, aproximadamente a comisión por gastos
bancarios se encontre en 1,9% por transacción.

f. AVISOS PUBLICITARIOS.
RIBEIRASTORE.COM poderá incluír comerciais e avisos publicitarios na Aplicación. Toda
información incluída nestes comerciais e avisos publicitarios pertence exclusivamente a
RIBEIRASTORE.COM e/ou aos srus anunciantes e non ofrece garantías nin asume
responsabilidade ningunha con respecto a estes avisos publicitarios
g. MODIFICACIÓNS á APLICACIÓN
RIBEIRASTORE.COM poderá agregar funcións ou funcionalidades, mellorar, cambiar ou
modificar a Aplicación en calquera momento ao seu exclusivo criterio, procurando
notificar dichas modificacións a os Negocios.
6. POLÍTICA DE PRIVACIDADE, SEGURIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS.
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016 /679 da Lei Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Persoal, a identidade do responsable que trata os seus datos persoais
e:RIBEIRASTORE.COM a través de JUSTO CALVIÑO, EDELMIRO 44082893N C/ MARCON
PINTOS, Nº53 PONTEVEDRA 36158 PONTEVEDRA edelmirojc@gmail.com.
RIBEIRASTORE.COM garante o respecto de os dereitos dos Usuarios e dos negocios de esta
Plataforma, como titulares de datos persoais, dereitos que se encontran consagrados na
Lei Orgánica de protección de carácter persoal e demais normas que regulan a materia. Os
Datos Persoais procesaranse e almacenarán en servidores ou medios magnéticos que
manteñen altos estándares de seguridade e protección tanto física como tecnolóxica. Esta
base de datos é administrada nun servidor contratado por RIBEIRASTORE.COM a
UPMALLS. Os seus datos só serán utilizados para os efectos de perfeccionar o contrato,
concretar as transaccións na Plataforma, validar os pedidos, recibir pagos, recibir
información sobre promocións e outros produtos e mellorar o labor de información e
comercialización dos produtos e/ou servizos ofrecidos. Acéptase expresamente a
Transmisión e/ou Transferencia dos Datos Persoais a os negocios aos efectos do envío dos
produtos e a súa facturación. O Usuario acepta expresamente a Transmisión e/ou
Transferencia dos Datos Persoais e do seu historial de compras aos fabricantes dos
produtos aos efectos do seu procesamento. A inexactitude ou falsidade dos datos
subministrados polo negocio, ou a ausencia dalgún deles, invalidarán o seu dereito a
reclamar por calquera erro ou prexuízo relacionado coa entrega. O titular dos datos
persoais ten a facultade de exercer os seus dereitos de acceso aos mesmos, actualización,
rectificación e supresión dos datos persoais. A Superintendencia de Industria e Comercio,
ten a atribución de atender as denuncias e reclamos que se interpoñan con relación ao
incumprimento das normas sobre protección de datos persoais. O negocio que desexe
suprimir ou coñecer os datos persoais que constan na mesma, actualizalos ou rectificar
erros, ou ben solicitar o cese de envío dos correos electrónicos, deberá enviar un e-mail
ao seguinte enderezo de correo electrónico "soporte@ribeirastore.com" ou ben facendo

click no botón de “Desinscribirse” ao momento de recibir un correo. A solicitude
tramitarase dentro do prazo de 10 días laborables. Para maior información consulte a
Política de Privacidade de RIBEIRASTORE.COM vixente en WWW.RIBEIRASTORE.COM, e a
Política de Protección de Datos Persoais, as que se incorporan ao presente documento por
referencia. RIBEIRASTORE.COM poderá modificar a súa Política de Privacidade e a súa
Política de Tratamento de Datos Persoais periodicamente e estas modificacións estarán
vixentes segundo se estipule na Política de Privacidade e na Política de Tratamento de
Datos Persoais .
Que tratamentos realizamos cos seus datos persoais?
De forma que en RIBEIRASTORE.COM, poderemos tratar os seus datos de carácter persoal
exclusivamente para as finalidades que se indican a continuación:
Comprobar que se están levando a cabo todas as medidas técnicas necesarias para a
correcta xestión dos datos persoais co software aplicado.
Envío de información comercial e/ou publicitaria mediante correo electrónico.
Xestionar calquera problema de índole xurídica que afecte á empresa.
Xestionar, manter e reparar os sistemas de almacenamento informático.
Actuacións para levar a cabo a xestión fiscal e contable propia
Cumprir o principio de limitación do prazo de conservación dos datos persoais
Cumprimento dos requisitos esixidos polo Regulamento (UE) 2016/679 e a Lei Orgánica
3/2018.
Xestión Administrativa de clientes particulares
Levar a cabo a venda ou prestación do servizo contratado
- Os datos persoais proporcionados por vostede trataranse mentres non retire o
consentimento outorgado.
Posteriormente, poderemos conservalos, debidamente bloqueados, durante o período en
que puidesen xurdir responsabilidades derivadas do tratamento. Transcorrido este prazo,
suprimiranse definitivamente.
De acordo á normativa:
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 e da Lei Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Persoal, comunicámoslle que os seus datos persoais poden ser obxecto
dalgúns dos seguintes tratamentos:
FE01 Mantemento informático
FE04 Asuntos xurídicos propios
FE07 Destrución de documentos
FE08 Protección de Datos Persoais
FG01 Xestión contable propia
FG15 Xestión fiscal propia. Recollida de datos
FR05 Correos electrónicos

FR09 Seguridades no software e hardware
FP01 Clientes
- Os datos persoais que tratamosTR04 - Campañas publicitarias (Base legal: Lei 34/1988,
de 11 de novembro, Xeral de Publicidade.)
TR08 - Procurar a opinión dos interesados (Base legal: Regulamento (UE) 2016/679 de
protección de datos e LOPD.)
TR03 - Selección de persoal propio (Base legal: Real Decreto Lexislativo 3/2015, de 23 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de Emprego.) TG01 - Xestión
contable e de libros propia, en calidade de responsable. (Base legal: Real Decreto
1514/2007, de 16 de Novembro, polo que se regula o Plan Xeral Contable.) TG25 Recollida de datos para a xestión fiscal propia (Base legal: Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria.)
TG12 - Xestión laboral propia: recollida de datos (Base legal: Real Decreto Lexislativo
1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade
Social.)
TR09 - Seguridades sobre medidas técnicas e organizativas no software aplicado (Base
legal: Regulamento (UE) 2016/679 de protección de datos e LOPD.) TE08 - Protección de
Datos Persoais (Base legal: Regulamento (UE) 2016/679 e Lei Orgánica 3/2018.)
TE02 - Prevención de riscos laborais (Base legal: Lei 31/1995, de 8 de novembro, de
prevención de Riscos Laborais.)
TE07 - Destrución de documentos (Base legal: Regulamento (UE) 2016/679)
TV01 - Vendas / Prestación de Servizos (Base legal: Lexislación Mercantil e Fiscal) TE03 Servizo de transporte e/ou envíos de paquetes (Base legal: Real Decreto de 22 de agosto
de 1885 polo que se publica o Código de Comercio.)
TR05 - Correos electrónicos (Base legal: Código de comercio e demais lexislación
aplicable.)
TR01 - Solicitudes de información recibidas (Base legal: Código de Comercio e outras
disposicións mercantís.)
TR07 - Xestión de incidencias e/ou violacións de seguridade (Base legal: Regulamento (UE)
2016/679 de protección de datos e LOPD.)
TE04 - Xestión de asuntos xurídicos propios (Base legal: Lexislación mercantil e laboral de
aplicación.) TE01 - Mantemento dos sistemas informáticos (Base legal: Código de
comercio.)
LEGITIMIDAD:
Por que os usamos? Estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais polas
seguintes razóns:
- O seu consentimento inequívoco, informado e expreso, naqueles supostos nos que sexa
legalmente esixible, sen que, en ningún caso, a retirada deste condicione a execución
doutros tratamentos cuxa lexitimación sexa distinta, e sen que dicha retirada afecte á
licitude do tratamento anterior á súa retirada.
- Unha obriga legal do responsable do tratamento.

- A execución do contrato de prestación de servizos e/ou de compravenda dos produtos
correspondentes, subscrito por vostede.
- A base legal para o tratamento dos seus datos é un interese lexítimo do responsable. O
dito interese apóiase na previa realización dun xuízo de proporcionalidade ou ponderación
entre o interese lexítimo do responsable e os intereses ou dereitos e liberdades dos
interesados. Esta ponderación implicou a avaliación do interese, a avaliación do impacto
do tratamento sobre os interesados, o equilibrio entre os dous conceptos anteriores e a
posta en marcha de garantías adicionais. Sendo a ponderación final favorable ao
responsable, o tratamento pode levarse a cabo de conformidade coa normativa aplicable
en materia de protección de datos persoais. Para calquera dúbida ou aclaración, pode
contactar con nós a través do e-mail facilitado no apartado
Con quen podemos compartir os seus datos persoais?
- Os seus datos persoais se comunicarán a as seguintes empresas e organismos:
Axencia Tributaria
Servizo Público de Emprego Estatal
Tesourería Xeral da Seguridade Social
Axencia Nacional de Protección de Datos
Bancos e caixas
Entidades asociadas na prestación de servizo nacional e internacionalmente.
Que datos tratamos e como os obtivemos?
- Os seus datos persoais incorporaranse nos seguintes ficheiros, titularidade da
organización:
FG01 Xestión contable propia
FG02 Xestión laboral propia
FG15 Xestión fiscal propia. Recollida de datos
FE01 Mantemento informático
FE02 Prevención de riscos laborais
FE03 Transporte e envío
FE04 Asuntos xurídicos propios
FR01 Solicitudes de información recibida
FR03 Selección de persoal propio
FR04 Campañas publicitarias
FR05 Correos electrónicos
FR07 Xestión de incidencias e/ou violacións de seguridade
FR08 Recoller a opinión dos interesados
FR09 Seguridades no software e hardware
FE07 Destrución de documentos
FE08 Protección de Datos Persoais
FP01 Clientes

Que destinatarios acceden á miña información?
- Os datos comunicaránselles ás seguintes empresas e organismos:
Axencia Tributaria
Axencia Nacional de Protección de Datos
Axencia tributaria
Tesourería da SS
Bancos
Provedores de software estranxeiros (NAOWEE SAS, propietario UPMALLS)
- O seus datos persoais poderán ser transferidos a terceiros países ou organizacións
internacionais.
Transferencia baseada no consentimento explícito do interesado
Ao aceptar a presente Política, vostede entende que algúns dos nosos prestadores de
servizos poden encontrarse en países situados fóra do Espazo Económico Europeo ou que
non ofrecen un nivel de seguridade equivalente ao español. Nestes casos, as
transferencias internacionais baséanse na autorización da Dirección da Autoridade de
Control Española, en cláusulas modelos tipo aprobadas pola Comisión (cuxo contido se
pode consultar en https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-persoal-data-third-countries_en) ou, no
seu caso, no Escudo de Privacidade (certificación que se pode consultar en
https://privacyshield.gov/welcome). Para obter máis información ao respecto, pode
poñerse en contacto con nós polos medios establecidos no apartado 1.
Cales son os seus dereitos?
Garantímoslle o exercicio dos dereitos que lle asisten en relación co tratamento dos seus
datos persoais.
En particular, le informamos de que ten dereito a:
· Obter confirmación sobre se se están tratando os seus datos.
· Exercitar o dereito de acceso aos datos persoais dos que dispoñemos, obtendo
información sobre os fins do tratamento, a categoría de datos tratados, os posibles
destinatarios, o prazo de conservación, a orixe dos datos e, no seu caso, a elaboración de
perfís ou toma de decisións automatizadas.
· Exercer o dereito de rectificación. A estes efectos, recordámoslle que os datos persoais
dos que dispoñemos han de ser sempre un fiel reflexo da realidade, de modo que non
dubide en facer uso do seu dereito en caso de que calquera dato sufra modificación,
cambio ou anulación. Vostede garante que os datos persoais que nos facilitou por
calquera vía son certos e exactos, e comprométese a notificar calquera cambio ou
modificación destes, sendo da súa exclusiva responsabilidade toda perda ou dano causado
ao responsable ou a calquera terceiro por motivo dunha comunicación de información
errónea, inexacta ou incompleta.
· Por motivos relacionados coa súa situación particular, poderá opoñerse ao tratamento
dos seus datos, en cuxo caso a nosa organización deixará de tratar os datos, salvo que
existan motivos lexítimos que o impidan.

· Solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, xa non sexan
necesarios para as finalidades arriba descritas ou ben xa non contemos coa lexitimación
para tratalos.
· Solicitar a portabilidade dos seus datos, cando o tratamento se efectúe por medios
automatizados e sempre que estea vinculado á nosa entidade en base a un contrato
subscrito ou ben outorgase consentimento para o tratamento realizado. Nestes casos,
terá dereito a recibir os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e
lectura mecánica, ou ben a que se transmitan directamente a outro responsable, cando
sexa tecnicamente posible.
· En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de
reclamacións.
· Opoñerse á toma de decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfís.
Estes dereitos poderán ser exercitados gratuitamente, salvo nos casos legalmente
previstos, mediante solicitude escrita e firmada por vostede ou, no seu caso, por quen o
represente, dirixida ao responsable, nos enderezos facilitados a tal efecto no apartado
primeiro, ou ben fisicamente en calquera dos nosos establecementos.
- Vostede tamén ten dereito a presentar reclamacións, ben ante a Axencia Española de
Protección de Datos(en a web https://www.agpd.e/) ou ben ante a autoridade de control
que corresponda.
- Finalmente, ten dereito a retirar o seu consentimento, coa mesma facilidade coa que o
outorgou. Para isto, pode dirixirse á nosa páxina web, onde encontrará a información
necesaria para anular dun modo rápido e sinxelo a autorización que se nos concedeu para
realizar estas comunicacións. Tamén pode enviar un email á dirección indicada no
apartado relativo ao responsable.
- Igualmente informámoslle de que en cada tratamento dos seus datos persoais se
determinan as posibles ameazas e impactos que se poden producir como consecuencia
destas, mitigando ou eliminando se é posible, os potenciais prexuízos, mediante a
aplicación das correspondentes medidas de seguridade que periodicamente se revisan
para determinar a súa eficacia.
O noso sistema de control tamén permite cumprir os principios do tratamento dos seus
datos, podendo acreditar ante o interesado, o principio de limitación á finalidade do
tratamento, o principio de limitación ao prazo de conservación, o principio de
minimización de datos, así como o principio de integridade e confidencialidade.
Por último, tamén lle comunicamos que periodicamente recibirá enquisas que nos
permitirán coñecer a súa opinión sobre calquera suxestión relativa ao tratamento dos
seus datos persoais, ao igual que poder dar cumprimento ao principio de transparencia e
exactitude dos datos tratados.
7. COOKIES

Utilizamos Cookies propias e de terceiros para ofrecerte unha mellor experiencia e servizo
de acordo cos hábitos de navegación. Ao dar uso e navegación un COMERCIO ou
USUARIO, e no caso do COMERCIO ao aceptar o presente documento consideramos que
aceptas o seu uso.
Que tipo de cookie usamos?
Login Cookies
As cookies de inicio de sesión conteñen detalles de autentificación e son usadas cando un
usuario inicia sesión.
Ao iniciar sesión, utiliza cookie para almacenar detalles de autentificación.
Despois de iniciar sesión, establécese a cookie. Este indica cando vostede iniciou sesión e
quen é vostede.
2. Comment Cookies
Por defecto, establécense cookies cando alguén comenta nunha publicación dun blog
(cunha expiración de 347 días). Isto é para que poida regresar noutro momento e non
teña que encher de novo toda a información.
3. Carro de compras
Para xerar, unha experiencia de compra que permita dilixenciar con sinxeleza cada vez
que se executa unha compra gárdanse algúns datos do usuario referentes á súa
identidade.

8. PROPIEDADE INTELECTUAL
O negocio recoñece e acepta que a Aplicación, así como todos os seus contidos, e un
produto adquirido a un terceiro por RIBEIRASTORE.COM, protexido por patentes, leis de
dereitos de autor e tratados internacionais. Así mesmo, recoñece e acepta que todos os
dereitos, títulos e intereses asociados á Aplicación, incluíndo dereitos de propiedade
intelectual asociados e todas as melloras, modificacións, revisións, traballos derivados,
enxeñería non recorrente, o produto de tarefas de personalización e integración, as
opinións e suxestións de clientes e aplicacións de marcas brancas, son e seguirán sendo a
propiedade de RIBEIRASTORE.COM. Estes Termos e Condicións e os dereitos outorgados
no presente non lle transfiren ningún dereito sobre a Aplicación. Os materiais gráficos,
logotipos, encabezados de páxinas, frases publicitarias, textos escritos incluídos na
Aplicación son marcas comerciais, creacións ou imaxes comerciais de propiedade de
RIBEIRASTORE.COM, ou dos respectivos fabricantes. As ditas marcas, creacións e imaxes

comerciais non se poden usar en relación a ningún produto que poida causar confusión
entre os clientes e en ningunha forma que desprestixie ou desacredite a
RIBEIRASTORE.COM ou algunha das súas compañías afiliadas e/ou relacionadas, ou a do
seu provedor de software. Ningún produto ou imaxe poden ser reproducidos, duplicados,
copiados, vendidos, revendidos, visitados ou explotados para ningún fin, en todo ou en
parte, sen o consentimento escrito previo de RIBEIRASTORE.COM. [RIBEIRASTORE.COM e
marca rexistrada.]
9. RESTRICIÓNS DE USO.
As seguintes restricións aplicaranse ao uso da Aplicación. O incumprimento das ditas
restricións constituirá un incumprimento destas Condicións. Vostede absterase de: (a)
crear un navegador, marco, contexto ou Interface Gráfica de Usuario (GUI) na Aplicación;
(b) interferir ou tratar de interferir e de interromper ou tratar de interromper o
funcionamento da Aplicación; (c) interferir ou tratar de interferir, de violar os dereitos de
terceiros á privacidade ou outros dereitos, de recoller ou recompilar datos e información
sobre Usuarios sen o consentimento expreso destes, sexa en forma manual ou utilizando
un robot, araña, programa de busca ou recuperación, ou calquera outro dispositivo ou
proceso automático para acceder á Aplicación, sitios web, servidores ou bases de datos
e/ou recuperar índice de información e/ou extracción de datos; (d) facer pasar ou tratar
de facer pasar por outra persoa ou entidade ou subministrar información persoal falsa ou
enganosa; (e) transmitir ou doutro modo poñer a disposición a través da Aplicación ou en
conexión cos mesmos calquera virus, "verme”, "troiano", "bomba de tempo", "web bug",
programa espía (spyware), ou calquera código informático, arquivo, aplicación ou
programa que sexa malicioso por natureza ou defectuoso, e poida, ou intente danar ou
piratear o funcionamento de calquera hardware, software ou equipo de
telecomunicacións, ou calquera outro código ou compoñente real ou potencialmente
daniño, prexudicial ou invasivo; (f) utilizar a Aplicación con fins ilícitos, ilegais ou non
autorizados; e (g) acceder a calquera Aplicación para crear un produto ou servizo
competitivo.
10. RESPONSABILIDADES. INDEMNIDADE
En atención a que o uso da aplicación e gratuíto e a que RIBEIRASTORE.COM limítase a
poñer a disposición un medio para que se unan os usuarios e Os NEGOCIOS,
RIBEIRASTORE.COM, as súas afiliadas, directores, xerentes, empregados e subcontratistas
non asumirán responsabilidade ningunha fronte aos negocios, os usuarios, os repartidores
ou calquera terceiro, incluíndo sen limitación, por: (a) calquera dano ou perda derivada do
uso da aplicación; (b) a calidade dos produtos dispoñibles na aplicación; (c) o
cumprimento por parte de cada tenda na calidade, cantidade e tempo de entrega dos
pedidos efectuados polos usuarios; (d) as diferenzas de prezo que puidesen existir entre o
publicado na aplicación e o efectivamente facturado por cada tenda aos usuarios; (e) o

procesamento e servizos relativos aos medios de pago dispoñibles en RIBEIRASTORE.COM;
(f) calquera dano, prexuízo ou perda ao usuario causados por fallos no sistema, no
servidor ou en internet; (g) a falta de cumprimento por parte dos negocios ás súas obrigas
contractuais, legais, laborais, impositivas, de seguridade social; (h) actos ou feitos ilícitos
imputables a, ou sufridos pola tenda e/ou o condutor ou a un terceiro que utilice a conta
da tenda;(i) a información publicada polas tendas e os usuarios na aplicación; e (j)
supostos de forza maior ou caso fortuíto. A tenda indemnizará e manterá indemne a
RIBEIRASTORE.COM, as súas afiliadas, directores, xerentes, empregados e subcontratistas
respecto de calquera dano de índole civil, laboral, administrativa, defensa do consumidor
e/ou penal e calquera demanda, acción, reclamo xudicial, extraxudicial ou de calquera
natureza asociadas a estas, proveniente dos usuarios, empregados, repartidores así como
de terceiros en xeral que estean relacionados de calquera forma coa tenda (incluíndo sen
limitación, polos eventuais custos, honorarios e gastos razoables en que efectivamente se
incorra de asesoramento legal e doutros axentes e asesores que se designen ao efecto),
incluíndo sen limitación, incumprimentos aos presentes termos e condicións e os supostos
indicados nos apartados (a), (b), (c), (d), (g), (h), (i) e (j) do parágrafo anterior.
11. GARANTÍA DOS PRODUTOS:
O negocio debe responder ante o Usuario por calquera defecto na Calidade dun produto,
de acordo co establecido na súa política de garantía e segundo o consagrado no Estatuto
do Consumidor.
12. PRAZO E TERMINACIÓN
Estes Termos e Condicións comezarán en canto vostede faga clic sobre o botón
“ACEPTAR”, e/ou instale ou utilice a Aplicación, e permanecerán vixentes ata que sexan
canceladas. Os Termos e Condicións e o uso da Aplicación finalizarán en forma automática
no momento en que RIBEIRASTORE.COM así o determine, sen dereito a reclamo ou
indemnización ningunha a favor do negocio. Atento á natureza gratuíta da Aplicación,
RIBEIRASTORE.COM resérvase o dereito de desconectar a un negocio, sen expresión de
causa algunha, sen dereito a reclamo ou indemnización algunha a favor do negocio. Sen
prexuízo dos outros dereitos indicados nestes Termos e Condicións, en caso de
incumprimento por parte do negocio que non fose corrixido polo mesmo dentro dun
prazo de cinco días de intimada esta corrección, RIBEIRASTORE.COM poderá tomar as
accións que considere apropiadas para lidar co incumprimento, incluíndo sen limitación, a
baixa da conta ao Negocio, a suspensión do acceso á Aplicación, a prohibición de ingreso á
Aplicación, bloqueando o dispositivo utilizado polos seus enderezos IP para acceder á
Aplicación, contactándonos co seu provedor do servizo de internet para solicitar que
bloqueen o seu acceso á Aplicación e/ou tomar accións legais contra o negocio. Á
finalización destes Termos e Condicións e/ou desta Aplicación por calquera causa, o
negocio non terá ningún dereito de utilizar a Aplicación e RIBEIRASTORE.COM cancelará

todos os accesos. Todas as disposicións dos Termos e Condicións que pola súa natureza
deban permanecer vixentes á finalización dos Termos e Condicións, seguirán vixentes.
13. MODIFICACIÓNS AOS TERMOS E CONDICIÓNS.
Os negocios aceptan e recoñecen que RIBEIRASTORE.COM poderá modificar estes Termos
e Condicións, en calquera momento, e sen necesidade de aviso previo, polo que a versión
actualizada destes reputarase coñecida e aceptada polos Negocios. A versión actualizada
destes Termos e Condicións encontrarse dispoñible na Aplicación, e as modificacións
entrarán en vigor de xeito inmediato á súa publicación. Estas modificacións serán
comunicadas por RIBEIRASTORE.COM aos Negocios.
14. LEI E XURISDICIÓN APLICABLE
Os presentes Termos e Condicións réxense polas leis de España. Toda controversia,
conflito ou diferenza resolveras mediante arranxo directo entre as partes nun termo de
oito (8) días laborais contados a partir da data en que unha das partes notifique á outra,
por escrito, sobre a existencia da controversia, conflito ou diferenza. Se non se lograse un
acordo, as partes acudirán a algún dos mecanismos alternativos de solución de conflitos
establecidos na Lei para solucionar as súas diferenzas. Se persistise a controversia, conflito
ou diferenza as partes quedarán en liberdade para acudir á xurisdición ordinaria.
15. NOTIFICACIÓNS.
Todas as notificacións que deba enviarse conforme a estes Termos e Condicións ou para
algún propósito relativo a estes Termos e Condicións enviaranse ao enderezo de correo
electrónico que vostede subministrou ao subscribirse á Aplicación, e todas as notificacións
enviadas na forma mencionada consideraranse recibidas o día posterior ao seu envío.
16. TERMOS REFERENTES A ENVÍOS E DOMICILIOS
Para a xestión de RIBEIRASTORE.COM, débense ter en conta que o usuario poderá escoller
as compras dentro das seguintes zonas:
ZONA 0- Código postal 15960
ZONA INTERBARBANZA
1. Resto do Concello de Ribeira: 15950, 15959. 15965, 15966, 15967, 15968, 15969, e
15993
2. Concello da Pobra do Caramiña:15940, 15948, e 15949
3. Concello de Boiro:15930, 15937, 15938, 15939, 15990, 15991 e 15992

4. Concello de Rianxo:15920, 15928, 15983, 15984 e 15985
5. Concello de Porto do Son:15218, 15970, 15978, 15979, 15994, 15995, 15996, 15998,
15999
6. Concello de Padrón: 15900, 15910, 15914, 15915, 15917 e 15980

Así mesmo, definíronse os prezos por zona e de acordo ao tipo de servizo da seguinte
forma:
Para entregas en 24 hrs.
Restrinxido só para a zona 0 e Interbarbanza

Para entregas entre 48 a 72 hrs






Aos custes de envío débese agregar o IVE do 21%, segundo a tarifa escollida polo
cliente.
Responsabilidade máxima por envío de 5€ por quilo facturado, cun máximo de
1.502,49€ por expedición.
Os pedidos efectuados e confirmados polo comercio como embalados serán
recollidos de comprarse na mañá sobre a tarde e en caso de ser comprado pola
tarde será recollido na mañá do día seguinte.
Non se responderá de roturas nin derrames ocasionados por deficiencias de
embalaxe, así como de cristais e materiais susceptibles de rotura ou deterioro por
vicio propio destes.









Unha vez asinada a recepción da mercadoría non procede reclamación ningunha,
salvo nos casos en que non se poidan comprobar no momento da entrega, os cales
deberán ser comunicados nun prazo máximo de 24 horas desde a súa recepción.
Recollida sen recibir cobrarase 3€, ao comercio.
Recepción sen recibir realizaranse dous intentos e despois cobrarase o porte do
pedido como as devolucións, ao usuario, no momento da devolución do seu
pagamento realizado.
Ao valor do envío será sumado no prezo do produto ao pagar o usuario.
Esta tarifa aplícase a vultos que non superen os 30 kg, de peso cada un, aínda que
a expedición poida compoñerse de varios destes vultos. As medidas non poden
superar 2.80 m. (alto + ancho + longo). no caso de que se exceda este peso ou
medida, terán que ir por transporte convencional.  Volume: no caso dos paquetes
que supere en volume o seu peso aplicarase a fórmula: Lonxitude x anchura x
altura (en m.) x 250 = kg.
O comercio debe garantir que a embalaxe da mercancía RIBEIRASTORE.COM non
xera o envío de: Armas, cartos, xoias, materiais tóxicos, inflamables ou perigosos,
mercancías perecedoiras, seres vivos, cristal ou obras de arte. En caso de non
cumprir estas condicións, RIBEIRASTORE.COM resérvase o dereito de devolver a
mercancía ao comercio nun prazo de 24 horas posterior á recollida.

