
Lege Oharra Sare Sozialak:

Informazio orokorra eta onarpena
Facebook / Tuenti...-n kokatuta dagoen orrialde hau FUNDACIÓN GAITUZSPORT
FUNDAZIOAk garatu du, aurrerantzean GAITUZSPORT orriaren jabea eta
GAITUZSPORTren jabetzakoa, bai webgune honen diseinua, bai edukia, identifikazio
datuak eta harremanetarako datuak. GAITUZSPORT, Informazioaren Gizartearen eta
Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (Lssi-CE)
xedatutakoa betetzeko honako hauek dira:

Identifikazio eta harremanetarako datuak.

Elkartearen izena: GAITUZSPORT FUNDAZIOA FUNDAZIOA.

Titularrarekin harremanetan jartzeko helbidea:

Cantera plaza 4, 48003, Bilbao (Bizkaia)

IFZ: G95948576

Telefonoa: 946065626

Posta elektronikoa: gestion@gaituzsport.eus

Facebook / Tuenti... sare sozialean kokatuta dagoen elkarte edo erabiltzaile-orri
honetara sartzean, doakoa dena, logikoki, erabiltzaileari bertara sarbide-hornitzaileak
eskaintzen dion sarerako konexioaren kostua izan ezik, erabiltzaileak espresuki
adierazten du irakurri, ulertu eta, beraz, berari buruzko "lege oharra" onartzen du. Hori
dela eta, baldintza hauek onartezinak iruditzen bazaizkizu, mesedez, utz ezazu orrialde
edo elkarteko erabiltzaile honen miresle edo lagun bilakatzea, erabiltzeari.

Era berean, adierazten dugu "lege oharra" honek orrialde edo elkarte-erabiltzaile honen
erabilera-baldintzak arautzen dituela, eta, beraz, internauta horren erabiltzaile bihurtzen
dela, baldintza hauek guztiak onartuz zeinen iraupena konektatzen den denborara
mugatuta dagoen. .

Beraz, erabilera-baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei orrialde edo
elkarte-erabiltzaile honetara sarbidea ez uzteko eskubidea erreserbatuta dago.

Lege Oharren Aldaketak

Baldintza hauek aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzea edo aldatzea gerta liteke,
GAITUZSPORT-ek aldatzeko, gerta daitezkeen edozein motatako garapen berrietara
egokitzeko eta aldaketa edo aldaketa hori aholkatzeko eskubidea du.



Aldaketa edo aldaketa hauek behar bezala komunikatu direla ulertuko da eta osoko
ondorioak hartzen hasiko dira, orrialde honetan argitaratzen direnetik. Beraz, ulertuko
da orrialde honetarako ondorengo konexioak, Erabiltzaileak osorik irakurri eta onartzen
duela erreserbarik gabe Lege Oharra, zeina Facebook/ Tuenti-ko GAITUZSPORT
orrialde honetan uneoro indarrean dagoena.

Helburua eta Zerbitzuak

Facebook / Tuenti... sare sozialean kokatutako GAITUZSPORT orrialde honetatik
eskura daitekeen informazio guztia Erabiltzaileei modu argi eta doakoan ematen zaie eta
GAITUZSPORTek eskaintzen dituen zerbitzu eta produktuez arduratzen da, erakunde
propioari buruzko informazioa barne.

Hala ere, ez du balio loteslerik GAITUZSPORTentzat, beraz, izaera adierazgarria eta
adierazgarria besterik ez du.

Facebook/ Tuenti...-ko GAITUZSPORT orrialde honen helburua GAITUZSPORTek
erabiltzaileei eskaintzen dizkien produktu eta zerbitzuen berri ematea da, Webguneak ez
baitu eskaintzen produktuak erosteko edo eskaintzen diren zerbitzuak kontratatzeko
aukerarik eskaintzen.

Bertako zaleek edo lagunek egindako iritzi eta iruzkinek ez dute GAITUZSPORT-en
iritzia adierazten, erakunde hori haiek sor daitezkeen erantzukizunetatik salbuetsita
utziz.

Jabetza intelektuala eta industriala.

Facebook/ Tuenti...-ko GAITUZSPORT orrialde honetan barne hartzen diren edukiek,
Espainiako eta nazioarteko legeek jabetza industrialari eta intelektualari dagokion babes
propioa dute, hau da, edukia; GAITUZSPORT, Facebook / Tuenti...ren jabetzakoak
diren diseinuak, marka komertzialak, izenak, irudiak, logotipoak, grafikoak, ikonoak,
aplikazioak, testuak, irudiak, softwarea, iturburu-kodea, etab..., edo hala badagokio,
baimena lortu duena. bere legezko jabearena ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko,
komunikazio publikorako eta baita eraldatzeko ere.

Facebook/ Tuenti...-ko GAITUZSPORT orrialde honen edukien gaineko
ustiapen-eskubideetako bat ere ezin da Erabiltzaileei lagatzen zaiela ulertu, behar bezala
erabiltzeko guztiz beharrezkoa denaz harago. Beraz, debekatuta dago Facebook/
Tuenti...-ko GAITUZSPORT orrialde honen edukia aldatzea, eraldatzea,
erreproduzitzea edo kopiatzea, eskubideen jabeak baimendutakoa ez den edozein
helbururekin edo beste era batera.

Facebook/Tuenti... GAITUZSPORT orrialde honen eta bere edukiaren erabilera pribatua
soilik baimenduta dago, eta erabiltzaileek ezin dute edukiaren erabilera komertziala
egin, ezta publikoki edo jabeak baimendu ez duen moduan banatu edo erreproduzitu ere.
eskubideak, zeinak GAITUZSPORT-en eskubideei eragin diezaiekeen Espainian eta
nazioarteko itunen arabera indarrean dagoen araudiaren arabera, edukiaren edo baita



diseinuaren baimenik gabeko edozein erabilera edo erreprodukzio, GAITUZSPORT-ek
berariaz baimendutakoaren guztiz desberdinak.

Orrialde honetan, testuak, albisteak, iruzkinak, etab... daude erabiltzailearen eskura,
haien balioa erabiltzaileentzako informazio hutsa da, beraz, edukien egiazkotasuna edo
zehaztasuna ez da bermatzen, ezta zuzeneko kalteen erantzule ere. eragin ditzaketen
zeharka eta dagozkien jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuz, erabiltzaileek
helburu pribatuetarako erabil ditzakete. Era berean, egileak uste duen artikuluren bat
erretiratu behar bada, jakinarazi ahal diguzu.

Azkenik, aipatu Facebook/ Tuenti...-ko GAITUZSPORT orrialde honetan jasotako
informazioa zein iturritatik lortu den, baldin eta doan zabaldu nahi bada.

Webgunera eta Harremanetarako sarbidea.

Erabiltzaileak libreki sartu ahal izango du GAITUZSPORT orrialde honetara
Facebook/Tuenti..., baina orria eta zerbitzuak arduraz, zuzen eta legez erabiltzeko
konpromisoa hartzen du, bai eta Interneten gehienetan onartutako moralaren eta ohitura
onen eta erabileraren arabera.

Facebook/ Tuenti...-ko GAITUZSPORT orrialde honen menuaren barruan,
Harremanetarako helbide bat sartzen da erabiltzaileentzat posta elektronikoz;
info@GAITUZSPORT.com non galdera eraginkorrak, eskaerak, norbanakoak egin
ditzakezun, baita GAITUZSPORT-ek eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko informazio
gehiago lortzeko, GAITUZSPORT-ekin komunikatu eta datu pertsonal egokiak eman
dizkiguzun, GAITUZSPORT-ek berariaz baimenduta, horiek erabiltzeko. zure produktu
edo zerbitzuei buruzko komunikazio komertzialak bidaltzen dizkizu, hala badagokio,
komunikazio horiek jasotzeari uko egiten diozula espresuki adierazten ez baduzu.
Emandako datu pertsonal hauek www.GAITUZSPORT.com dagokion atalean jasotzen
den "Pribatutasun Politika"n xedatutakoaren arabera tratatuko dira, datu pertsonalen
babesari buruzko legedia errespetatuz.

Era berean, bereziki babestutako datuak bidaltzea gomendatzen da, komunikazio honek
ez baitu kanal segururik erabiltzen, eta datuak ez baitira enkriptatutako bidaiatzen.

Erabiltzaileek, bere aldetik, GAITUZSPORT-era bidalitako informazio eta datuen
egiazkotasuna, benetakotasuna eta eguneratzea bermatzen dute eta beraiek dira.

Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT webgune honetako edozein edukiren legez
kanpokotasun partziala edo erabatekoa detektatzen bada, nabarmendu daiteke eta,
ondorioz, eduki hori blokeatzea edo, hala badagokio, kentzea eskatu. posta elektronikoa
gestion@gaituzsport.eus helbidera

Erantzunkizunak.

Erantzukizun eta berme guztiak kanpoan geratzen dira:
- Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT orrialdean sartuta GAITUZSPORT-ekoa.



- Bertan txertatutako informazioa atzitzean egin litekeen erabilera okerra.
- Web honen akats posibleez.
- Estekatutako edukietatik.
- Estekatutako edukien funtzionamendu okerra.
- Estekatutako edukiak iragartzen dituzten produktu eta/edo zerbitzuen eskaintzei buruz,
esteka honek ez baitu inola ere esan nahi kontratatzeko iradokizunik.
- Webgune honetara sarbide-zerbitzua eteteak erabiltzaileari eragin diezazkiokeen
kalteez, GAITUZSPORT-ek ezin baitu bere funtzionamendu egokia bermatu, ez baitago
bere esku, nahiz eta ahal dena egiten duen erabiltzaileak GAITUZSPORT-en webgune
honen bidez eskaintzeko. Facebook / Tuenti... etengabeko zerbitzua.

Estekak.
Erabiltzaileek GAITUZSPORT orrialde honetarako hiperestekak edo estekak ezar
ditzakete Facebook / Tuenti...-n, baina ez dute orriari edo bere edukiari buruzko
adierazpen faltsu, zehaztasunik edo okerrik egiteari. Horrez gain, GAITUZSPORT-ek
erabiltzaileak estekatutako orrietara sartzean sor daitezkeen erantzukizun guztiak
baztertzen ditu, hiperesteka ezartzeak ez duelako inola ere esan nahi GAITUZSPORT
eta estekatutako web-orriaren jabearen artean harremanik dagoenik, ezin baita.
kontrolatu edukiak eta estekak Facebook / Tuenti-ko GAITUZSPORT orri honetatik atzi
daitezkeela... edo bermatu beti zuzenak, zehatzak eta berrikusitakoak direla.

Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT orri honetara hiperestekak ezartzen badira, ez dira
egongo legez kanpoko, moralgabeko edo ohitura onen, ordena publikoaren, Interneten
onartutako erabileren edo Interneten onartutako erabileraren aurkako informazio edo
edukirik jasotzen duten web orrietan. inolaz ere hirugarrenen eskubideak urratzen ditu.

Pribatutasun-politika.

Pribatutasun-politika hau Facebook / Tuenti...-ko GAITUZSPORT orrialde honetarako
soilik aplikagarria da, horrela ulertuta bertan sartzen diren orrialde eta azpi-orrialdeak,
bertan sartzen ez diren orrialde, iruzkin eta/edo iragarkien erantzukizuna kanpoan utziz
zuzenean GAITUZSPORTek.

Politika honek datu pertsonalen babesari buruzko indarreko araudiak markatutako
jarraibide orokorrak jarraitzen ditu, hau da, besteak beste, Datuak Babesteko eta
Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (LOPDGDD)
Europako 2016/679 Datuak Babesteko eta horien zirkulazio askerako (RGPD) eta
abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Datu Pertsonalak Babesteko Lege
Organikoaren (RLLOPD) garatzeko Erregelamendua onartzen duena.
GAITUZSPORTek beren Facebook/Tuenti profileko pribatutasun-ezarpenen bidez
askatasunez eta borondatez ematen dituzten erabiltzaileen datu pertsonalak soilik
tratatuko ditu..., horrela GAITUZSPORTek sortutako fitxategi batean sartuko da eta
bere ardurapean, hornikuntza ahalbidetzeko helburuarekin. GAITUZSPORT-ek
Facebook / Tuenti-ko GAITUZSPORT orrialde honen bitartez eskaintzen dituen
zerbitzuen bidez.... Beraz, erabiltzailea bere borondatez orrialde honen miresle edo
lagun bihurtutakoan, berariaz onartzen du GAITUZSPORTek beraiekin tratatzeko, baita
bere burua erakusteko ere. izena eta profileko argazkia GAITUZSPORT orrialde
honetako zale edo lagunen zerrendan Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT-ekoa.



LOPDGDD, RGPD eta RLOPDn ezarritakoaren arabera, GAITUZSPORTek
informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta kalitatea bermatzen duten neurri
tekniko, antolakuntza eta segurtasun neurri guztiak ezarri eta mantentzen ditu.
Hirugarrenek edo Entitateek datu pertsonalak dituzten GAITUZSPORT-en jabetzako
fitxategi automatizatuetara sarbidea izan edo ez badute, "hosting" zerbitzuen eta
Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT orrialde honen mantentze-lanen esparruan, esan
du. sarbidea LOPDGDDn eta RGPDren IV. kapituluan ezarritakoaren arabera egingo
da, hirugarrenek datuetara sarbideari dagokionez.

Segurtasun neurri osagarri gisa, GAITUZSPORT-ek bereziki babestutako datuak ez
bidaltzea gomendatzen du, komunikazio honek ez baitu kanal segururik erabiltzen, eta
datuak ez baitira enkriptatutako bidaiatzen.

Erabiltzaileak GAITUZSPORT-i borondatez helarazten dizkion datu pertsonalak
isilpekotasun egokiarekin tratatuko dira, bildu ziren eta Erabiltzaileak berariaz
jakinarazi dion helburuetarako soilik erabiliko dira, hauek legezkoak, legezkoak eta
titulartasuneko jarduerarekin zerikusia dutenak izanik. by GAITUZSPORT. Horrela,
GAITUZSPORTek erabiltzaileak bere Facebook / Tuenti profileko
pribatutasun-ezarpenen bidez ikustea ahalbidetzen dituen datuak soilik tratatuko ditu....
Datu pertsonalen tratamendua, bai eta bitarteko elektronikoen bidez egindako
komunikazio komertzialak bidaltzea ere, LOPDGDD, RGPD eta Lssi-CEren
araberakoak izango dira. Modu honetan, GAITUZSPORT-eko Facebook / Tuenti...-ko
GAITUZSPORT orrialde honen miresle edo lagun bihurtuz gero, miresleak edo lagunak
berariaz baimentzen du GAITUZSPORT-i horiek erabiltzeko, hala badagokio,
merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, funtsean, bitarteko elektronikoen bidez, buruz.
bere produktuak edo zerbitzuak, betiere aipatutako komunikazioak jasotzeari uko egiten
diola espresuki adierazten ez badu.
GAITUZSPORT orrialde honen Facebook / Tuenti... datu pertsonalak, Facebook /
Tuenti erabiltzaile-izena... eta GAITUZSPORT orrialde honetako zale edo lagunen
profil-irudia gainontzeko bisitariei lagako zaizkie, erabiltzaileak lagapen hori onartzen
du. haren miresle edo lagun.
Bisitariek eskura ditzaketen gainerako datu pertsonalen erantzukizuna erabiltzaile
bakoitzari dagokio eta bere Facebook / Tuenti profil pertsonalean ezarri dituen
pribatutasun-ezarpenei dagokie..., eta horretarako GAITUZSPORT-ek gomendatzen die
bisitari erabiltzaile guztiei, bere profilean erakusten dituzten datu pertsonalak (irudiak
eta bideoak barne), Pribatutasun-ezarpenak atalean alda ditzaketela gogoraraziz.

Eragindakoen eskubideak.
Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak
Bermatzeari buruzkoak eta Datuak Babesterako eta horien zirkulazio librerako
Europako Parlamentuaren 2016/679 Erregelamenduan xedatutakoaren arabera,
GAITUZSPORT honen mireslea edo laguna. orrialdean, zure datu pertsonalak
eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du, hala ere, legez ezarritako baldintzetan
sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, aurka egiteko eta/edo eramangarritasunerako
laguntzen dizuten eskubide legitimoak erabil ditzakezu Fitxategiaren Kudeatzailearen
aurrean, helbidera idatzita. GAITUZSPORT helbidean, Cantera Plaza 4, 48003, Bilbao,
Bizkaia, edo email bat bidaliz gestion@gaituzsport.eus helbidera Zure eskubideei eta
datuen babesari buruzko informazio gehiago lor dezakezu Datuak Babesteko
Agentziaren webgunea bisitatuz www. aepd.es



Lege-araudia eta aplikagarria den jurisdikzioa.
Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT orrialde honen "Lege Oharra" eta gainerako
edukiak Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018
Lege Organikoan ezarritakoa betez egin da. , Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege
Dekretua, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoa garatzeko Araudia,
Datuak Babesteko Europako Parlamentuaren 2016/679 Araudia eta horien zirkulazio
askea onartzen dituena. Uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazioaren Gizarteko
Zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzkoa, eta edozein unetan aldatu ahal
izango da indarrean dagoen legerian egon daitezkeen aldaketetara egokitzeko. Deitutako
atalean adierazitakoa aplikatzearen ondoriozkoa; «Lege-oharren aldaketak».

Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT orrialde honen erabilera, erabiltzaileen sarbidea
eta nabigazioa barne, doakoa da eta Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT orrialde
honen "Lege Oharra" eta aplikagarri den Espainiako legedia betetzea dakar. gaiari
buruz.

Facebook / Tuenti... GAITUZSPORT orrialde honen zehaztasun edo baldintzetatik
eratorritako edozein gatazkarako, Espainiako legedia aplikatuko da, eta erabiltzailearen
helbideko Epaitegi eta Auzitegiak izango dira auzi guztiak ebazteko eskudunak,
Espainian dagoenean, edo. Bilboko Epaitegi eta Auzitegietakoa, Espainiatik kanpo
dagoenean, berariaz uko egin diezaiokeen beste edozein foru.


