
Sare Sozialak Legezko Oharra: 
 
Informazio orokorra eta onarpena  
Facebook / Tuentia kokatutako presente orrialdea..., FUNDAZIOAK FUNDAZIOA 
GAITUZSPORT-a garatu du., hemendik aurrera GAITUZSPORT-a hau aipaturiko 
orrialdeko, eta GAITUZSPORT-etako jabetzako, bai diseinu bai presente Webaren 
eduki, izenburua izatea datu identifikatzaileaka izanez eta GAITUZSPORT-etako, 
betetzea informazio-gizartearen Zerbitzuetako 34/2002 Legean ezarritakoari emateko 
efektuetara eta merkataritza elektronikoko (Lssi-EEetako) kontaktuko dira: 

Datu identifikatzaile eta kontaktukoak.  
Elkartearen izena: GAITUZSPORT-a FUNDAZIOA FUNDAZIOA.  
|Tituluaren kontaktu |zuzendaritza:  
Julián Gaiarre 44 etorbidea, azpian, 48004, Bilbo (Bizkaia)  
NIF-a: G95945283  
Telefonoa: 946065626  
E-Posta: gestion@gaituzsport.eus 

 
Presente elkarte-orrialdera sartzeara edo erabiltzailearengana, Facebook /Tuentia sare 
sozialean kokatuta..., doakoa dela, logikoki izan ezik erabiltzaileari bererako sarbideko 
bere hornitzailearen aldetik emandako sarerako konexioko kostua, erabiltzaileak irakurri 
duela aitortzen du espresuki, ulertzen du eta beraz bereko "legezko oharra" onartzen du. 
Onartezina baldintza hauek kontuan hartzen badu erregutzen dugunagatik eragotz 
diezaion sartzea, erabiltzea eta mireslea edo presente orrialdeko laguna edo elkarte-
erabiltzailea egitea. 

Halaber, esaten diogu presente "legezko oharrak" orrialde honen erabilerako edo 
elkarte-erabiltzaileko baldintzak arautzen dituela, eta beraz internauta bereko 
erabiltzaile bihurtzen dela, zeinen iraupena konektatuta egon dadila denborara mugatzen 
den baldintza hauek guztiak onartuz.  
Hortaz orrialde honetarako sarbidea ez baimentzeko eskubidea edo presente erabilera-
baldintzak betetzen ez dituzten erabiltzaileekin elkartzeko erabiltzailea gordeta geratzen 
da. 

Legezko Oharraren Aldaketak  

Presente baldintzak alda zitezela izan ahal zedin edo aipaturiko aldaketa edo aldaketa 
alda zezaten aurreko abisurik gabe, GAITUZSPORT-ek hura aldatzeko eskubidea 
gordez, hura produzitu ahal zezaten eta aholka zezaten edozein tiporen berritasunetara 
moldatzeko.  
Aldaketa edo aldaketa hauek forma zuzenean komunikatuta hartuko dira eta efektu 
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osoak hornitzen hasiko dira, |presente orrialdeko bere argitalpenetik. Beraz, ulertuko da 
orrialde honetarako ondorengo konexioak, Erabiltzaileak guztiz irakurri du eta 
erreserbarik gabe onartzen du Legezko Oharra, indarreko Facebook/ Tuentia 
GAITUZSPORT-etako presente orrialdeko une bakoitzean aurkitzen dena.... 

Helburua eta Zerbitzuak 

  
Facebook / Tuentia sare sozialean kokatutako GAITUZSPORT-eko presente orrialdetiko 
informazio sartzen erraz guztia..., Erabiltzaileentzako doako era argian uzten du eta 
zerbitzuei eta GAITUZSPORT-ak eskaintzen dituen produktuei buruz dihardu, berezko 
antolaketaren informazioa arren errazten.  
Hala ere, baliozko falta du loteslea GAITUZSPORT-etarako, hortaz bakarrik izaera 
adierazgarri eta orientagarria du. 

Facebook/ Tuentia GAITUZSPORT-etako presente orrialdearen helburua..., bakarrik da, 
Webgunean produktuak erosteko edo eskainitako zerbitzuak kontratatzeko aukera ez da 
eskaintzen eta, bereko erabiltzaileak produktuen eta GAITUZSPORT-ak eskaintzen 
dituen zerbitzuen| gainean informatzea.  
Iritziek eta miresleek edo bereko lagunek egindako iruzkinek ez dute GAITUZSPORT-
iritzia adierazten, beren gainean agertutako erantzukizun posibleez gabetutako 
aipaturiko entitatea geratuz. 

Jabetza intelektuala eta industrialaria.  

Facebook/ Tuentia GAITUZSPORT-etako presente orrialdean sartutako edukia..., 
gozatzen du jabetza industrialaren gainean aurrez ikusitako berezko babesaz eta 
Espainiako eta nazioarteko legeengatiko intelektualaz, edukiagatik ulertuz; diseinuak, 
markak, izenak, irudiak, logoak, grafikoak, ikonoak, aplikazioak, testua, irudiak, 
softwarea, iturri-kodea, etab... GAITUZSPORT-ezaugarria direla, Facebook / Tuentia..., 
edo bere kasuan lortu ditu ustiapenerako bere titular|titulu legitimoaren baimena, 
erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eta barne beren transformazioa. 

Inongo eskubide ustiapen IK Erabiltzaileei Facebook/ Tuentia GAITUZSPORT-etako 
presente orrialdearen edukien gainean utzita ezin dira ulertu..., beraren erabilera 
egokirako zorrozki beharrezkotik harantz. Zeinagatik aldaketa, transformazioa, 
erreprodukzioa edo Facebook/ Tuentia GAITUZSPORT-etako orrialde honen edukiko 
kopia... edozein asmorekin edo nolanahi ere eskubideetako titularrak onartutakoaz 
bestelakoa, debekatuta dago. 

Bakarrik presente GAITUZSPORT-orrialdeaz gabetutako erabilera Facebook/ Tuentia 
baimentzen da... eta bere edukiko, eta erabiltzaileetako ezin izango dute erabili 
komertziala edukiak, ez haiek banatzea, ez haiek erreproduzitzea forma publiko edo, 
Espainiako indarreko araudira ados GAITUZSPORT-etako eskubideetara eta 
nazioarteko itunetara eragin ahal izanez jabetza intelektual-eskubideetako tituluak ez 
baimendutakoa, edozein erabilera edo ez baimendutako erreprodukzioa edukiaren edo 
barne diseinuaren, funski desberdina GAITUZSPORT-ak espresuki baimendutakoko. 



Presente orrialdean, iruzkinak esanera daude erabiltzailearen, testuen, berrien, etab..., 
bere adorea albistegia da besterik ez erabiltzaileentzat, beraz egiatasuna edo edukien 
doitasunik ez da bermatzen, ezta ere ez da zuzeneko kalteetako arduraduna edo berek 
eragin ditzaketen zeharkakoak eta jabetza intelektual-eskubide egokiak errespetatuz 
erabiltzaileek amaiera pribatuekin, berak erabil ditzakete. Halaber, artikulu bat, bere 
egilea, erretiratu behar dena, har dezala kasuan komunika diezaguke. 

Azkenik, iturrira aipa dezala erregutzen dugu, zeinetako Facebook/ Tuentia 
GAITUZSPORT-etako presente orrialdean edukitzen den informazioa lortu da..., doako 
forman zabaltzea berak nahi badu. 

Webgunerako eta Kontakturako sarbidea.  

Erabiltzailea doako eran sar daiteke presente GAITUZSPORT-orrialdera Facebook/ 
Tuentia..., baina konpromisoa hartzen du orrialdea eta Legearen arabera, baita ere 
moralarekin eta ohitura onekin forma arduratsu, zuzen eta legezko eta gehienez 
Interneten onartutako erabileretako zerbitzuak erabiltzeko. 

Facebook/ Tuentia GAITUZSPORT-etako orrialde honetako menu barruan..., Contacto-
ko zuzendaritza esanera sartzen da erabiltzaileen helbide elektronikoaren bidez; 
info@GAITUZSPORT.com tokian galderak, eskaerak, partikularrak, eraginkor egin 
ahal izatea, baita ere GAITUZSPORT-ak utzitako zerbitzuen gainean informazio 
handiagoa lortzea, GAITUZSPORT-arekin komunikatzea eta gu datu pertsonal egokiak 
ematea, berariazko eran baimenduz GAITUZSPORT-etara, erabil dezala hura igortzeko 
berak, bere kasuan bere produktuei buruz merkataritza-komunikazioak edo zerbitzuak, 
aipatutako komunikazioen harrerari bere uko egitea berariazko eran bitartean seinala ez 
dezan. 

Hornitutako datu pertsonal horiek, tratatuko dira "Pribatutasun-Política-n" adierazita 
www.GAITUZSPORT.com-etako atal egokian, legeria izaera pertsonaleko datu-babes 
kontuetan errespetatuz, sartzen duenarekin bat.  
Halaber, bereziki babestutako datuak bidal daitezela burutik kentzen da, bada 
komunikazio honek ez darabil kanal segurua, eta datuek ez dute zifratu bidaiatzen. 

Bere aldetik erabiltzaileak bermatzen dira eta egiatasuneko arduradun bakarrak, 
benetakotasuna eta informazioen eta GAITUZSPORT-ari igorritako datuen gaurkotzea, 
dira.  
GAITUZSPORT-etako presente web-orriaren edukiren baten ilegaltasun partzial edo 
erabatekoa Facebook/ Tuentia antzeman dadila kasurako... bera nabarmen daiteke eta 
beraz eskatu blokeoa edo bere gestion@gaituzsport.eus-etarako helbide elektronikoko 
bidalketaren bitartez ere eduki ilegal horren kasu erretiran. 

Erantzukizunaren salbuespenak.  

Erantzukizun guztia eta bermea kanpo uzten ditu:  
- GAITUZSPORT-orrialdean Facebook / Tuentia Sartzea... GAITUZSPORT-eko kidea.  
- Berean sartutako informaziorako sarbideagatik egitera heldu ahal izan zen erabilera 
txarra.  
- Web honen akats posibleetako.  
- Lotutako edukietako.  
- Lotutako edukien funtzionamendu txarreko.  



- Produktu-eskaintzetako eta/edo lotutako edukiak iragartzen duten zerbitzuetako, eta, 
lotura honek ez du bere kontratazioaren iradokizunik inola ere ekartzen. 

- Erabiltzailearentzat presente Webgunerako sarbideko zerbitzuaren etena, 
GAITUZSPORT-ak ezin du beraren funtzionamendu ona bermatu eta, uste 
dezakeen kalteetako ez aurkitu bere garrantzira, arren duela erabiltzaileak 
Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako presente webean zehar uzteko 
posible guzti... jarraitutako zerbitzua. 

Loturak.  
Erabiltzaileek, hiperestekak edo Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako presente 
orrialderako loturak ezar ditzakete..., baina uko egin behar izango diote adierazpen 
faltsu, zehaztugabe edo okerrak orrialdearen edo bere edukiaren gainean egiteari. 
Gainera, GAITUZSPORT-ak uko egiten die lotutako orrialdeetarako erabiltzailearen 
sarbidetik etorri ahal izan ziren erantzukizun guztiei, eta, hiperestekako 
establezimenduak ez du nahasten alguna GAITUZSPORT-aren arteko erlazio 
existentziarena inongo kasurik eta bada lotutako web-orriko tituluak ezin du kontrolatu 
sartu ahal dadinik Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako presente orrialdetik... 
edukietara eta loturetara, zuzen, zehatz eta ikuskatuta beti daudenik ezta ere ez 
bermatzea. 

Presente GAITUZSPORT-orrialderako hiperestekak Facebook / Tuentia ezartzen 
badira..., ez da izango web-orrietan informazioa edo eduki legez kontrako, moralgabe 
edo, ordena publikora, ohitura onen aurkakoak Interneten onartutako erabileretarako sar 
dezatela edo nolanahi ere eskuinekoak hauts daitezela hirugarren.  
Pribatutasun-politika.  
Presente pribatutasun-politika da soilik Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako 
presente orrialdeari aplikatzeko..., orrialdeak eta, erantzukizuna orrialdeengatik kanpo 
utziz berean sartutako azpiorrialdeak, iruzkinak eta/edo iragarkiak halako bezala ulertuz 
GAITUZSPORT-ak zuzenki berean ez sartuta. 

Politika honek jarraitzen die arau orokorrei, indarreko araudiak izaera pertsonaleko 
datu-babes kontuetan markatuta, hau da, artean beste, izaera pertsonaleko (LOPD-
etako), Datu-Babeserako Europako Parlamentuko 2016/679 Araudiko eta beren (RGPD-
aren) eta 1720/2007 Errege-Dekretuaren zirkulazio libreko Datu-Babeseko Abenduaren 
13ko 15/1999 Lege Organikoa, izaera pertsonaleko Datu-Babeseko Lege Organikoko 
garapen Araudia gainditzen duen Abenduaren 21eko (RLOPD-a). GAITUZSPORT-ak 
erabiltzaileen datu pertsonalak tratatuko ditu soilik aske eta borondatezko eran eman 
dezan Facebook / Tuentia bere profilaren pribatutasun konfigurazioaren bitartez..., 
GAITUZSPORT-ak GAITUZSPORT-a Facebook / Tuentia presente orrialdean zehar 
emandako zerbitzuen prestazioa posible egiteko horrela, GAITUZSPORT-ak sortutako 
fitxategi batean eta bere erantzukizunaren azpian sartuta, geratuz.... Horregatik, behin 
erabiltzaileak mireslea edo presente orrialdeko laguna egin du boluntarioki, espresuki 
onartzen du tratamendu GAITUZSPORT-aren aldetik beretako, baita ere bere izena 
erakusten duena eta argazkia egiten du miresleen zerrendako profileko edo Facebook / 
Tuentia GAITUZSPORT-etako presente orrialdeko lagunetako... GAITUZSPORT-eko 
kidea.  
LOPD-ean ezarritakoaren arabera, RGPD-a eta RLOPD-ean, GAITUZSPORT-ean, 
inplementatu du eta mantentzen ditu izaera tekniko, antolatzaile eta konfidentzialtasuna 



bermatzen duten segurtasuneko, segurtasuneko eta informazioaren kalitateko neurri 
guztiak. 

Hirugarren pertsonek edo Entitateek automatizatutako fitxategietarako sarbidea izan 
dezatela kasurako edo, ez izaera pertsonaleko datuak daukaten GAITUZSPORT-etako 
titulartasuna, "hosting-eko" zerbitzuak ematearen eta Facebook / Tuentia 
GAITUZSPORT-etako presente orrialdearen mantenuaren esparruan..., aipaturiko 
sarbidea burutuko da LOPD-eko 12 artikuluan eta RGPD-eko IV Kapituluan 
jarritakoaren arabera, kontuagatiko datuetarako sarbideari buruzkoak hirugarren.  
Segurtasun-neurri gehigarri bezala, GAITUZSPORT-ek bereziki babestutako datuak 
bidal daitezela burutik kentzen du, bada komunikazio honek ez darabil kanal segurua, 
eta datuek ez dute zifratu bidaiatzen. 

GAITUZSPORT-erako erabiltzaileak boluntarioki komunikatutako izaera pertsonaleko 
datuak konfidentzialtasun egokiarekin tratatuko dira, bakarrik bildu ziren eta espresuki 
Erabiltzailea gainean informatu duten helburu haietara zuzenduz, legezko, legezko eta 
GAITUZSPORT-aren berezko jarduerarekin erlazionatutako hauek izanez. Horrela, 
bakarrik GAITUZSPORT-ak tratatuko ditu erabiltzaileak Facebook / Tuentia bere 
profilaren pribatutasun konfigurazioaren bitartez ikusaraztea baimentzen duen datuak.... 

Karaktere pertsonaleko datuen tratamendua, baita ere komunikabide elektronikoek 
egindako merkataritza-komunikazioetako bidalketa, LOPD-arekin ados izango dira, 
RGPD-a eta Lssi-EEa. Honela mireslea egiteara edo Facebook / Tuentia 
GAITUZSPORT-etako presente orrialdeko lagunarengana... GAITUZSPORT-eko kidea, 
hura igortzeko miresleak edo lagunak erabil dezala GAITUZSPORT-erako berariazko 
eran, berak baimentzen ditu, bere kasuan merkataritza-komunikazioak, bereziki 
komunikabide elektronikoengatik, bere produktuei edo zerbitzuei buruz, formako 
bitartean seinala ez dezan aipatutako komunikazioen harrerari bere uko egitea 
adierazten du.  
Izaera pertsonaleko datuak, Facebook / Tuentia erabiltzaile izena... eta miresleen profil 
irudia edo Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako presente orrialdeko lagunak... 
bereko gainerako bisitariei utziko zaizkio, erabiltzaileak mireslea egiteari edo bereko 
lagunari aipaturiko lagatzea onartzen du. 

Gainerako izaera pertsonaleko bisitariek lortu ahal izan zituzten datuak erantzukizuna 
dago erabiltzaile bakoitzari eta Facebook / Tuentia bere profil pertsonalean ezarri duen 
pribatutasun konfiguraziora..., GAITUZSPORT-ek bidezko arreta bere profilean, 
Konfigurazioa Pribatutasuneko atalean alda ditzaketela haiei gogoratuz, erakusten duten 
izaera pertsonaleko (irudi eta sartutako bideo) datuekin duten erabiltzaileetako 
osotasunari gomendatzen dionagatik.  

 
Afektatuen eskubideak. 

15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, abenduko 13, Izaerako Datu-
Babeseko Pertsonala eta Datu-Babeserako Europako Parlamentuko 2016/679 Araudia 
eta zirkulazio librea berrak, mireslea El edo laguna oraingo orrialdea GAITUZSPORT-
etako, eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen du bere datu pertsonalak, hala ere 
eskubideak treba ditzake, legitimoak doazela sarbideko, zuzenketako, indargabetzeko, 
oposizioa eta/edo, mugak eta baldintzak legalki ezarritakoetan, eramangarritasuna 



Fitxategiko Arduradunaren aurrekoetako, idatziz zuzenduz hurrengo zuzendaritza 
GAITUZSPORT-a, 44 Julián Gaiarre-a Etorbidea, azpian, 48004, Bilbo, Bizkaia, zein 
bidalketaren bitartez posta bateko elektronikoa gestion@gaituzsport.eus-etara Puede 
informazio gehiago lortzea bere eskubideen gainean eta datu-babesaren gainean 
bisitatuz site-a www.aepd.es Datu-Babeseko Agentziaren web. 

Legezko araudia eta eskumen aplikagarria.  

"Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako orrialde honetako Legezko Oharra..., bere 
gainerako edukia bezala horrela, egin dira 15/1999 Lege Organikoa errespetatuz, 13, 
izaera pertsonaleko Datu-Babeseko Abenduko, 1720/2007 Errege-Dekretuko, 21 Datu-
Babeseko 15/1999 Lege Organikoko garapen Araudia gainditzen duen Abendua izaera 
pertsonaleko, Datu-Babeserako Europako Parlamentuko 2016/679 Araudiko eta beren 
eta, Informazio-Gizarteko eta merkataritza elektronikoko Servicios-eko, uztailaren 11ko 
34/2002 Legearen zirkulazio libreko eta edonoiz aldatu ahal izango dute eman ahal izan 
ziren aldaketetara egokitzeko indarreko legerian. Izena emandako atalean adierazitakoa 
aplikaziotik ateraz; “legezko oharraren aldaketak”. 

Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako presente orrialdearen erabilera..., 
erabiltzaileengatiko sarbidea eta beraren bidez nabigazioa sartuz, libre eta doakoa da eta 
"Facebook / Tuentia GAITUZSPORT-etako orrialde honetako Legezko Oharra" 
betetzea ekartzen du... eta materiako Espainiako legeria aplikagarriko.  
Partikularrengandik ondorioztatzen den edozein auzitarako edo Facebook / Tuentia 
GAITUZSPORT-etako presente orrialdearen baldintzetarako..., Espainiako legeria 
aplikazioa izango da, Auzitegiak eta, aurkitzen duenean Espainian, edo Auzitegietako 
eta, Espainiatik kanpo aurkitzen denean, espresuki beste edozein forutara edo egon ahal 
izango zaion eskumenera uko eginez, Bilboko Auzitegietakora hau, erabiltzailearen 
helbideko Auzitegiak gatazka guztien erabakirako konpetenteak izanez. 




