
LEGEZKO OHARRA 
 
GAITUZSPORT-a FUNDAZIOA FUNDAZIOA. Informazio-Gizarteko eta 
Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuetako, uztailaren 11ko 34/2002 Legeko 10 artikulua 
betetzeko webgune honetako tituluak hurrengo legezko oharra sortzen du.  
Webgune honetatik nabigazioak helduko die baldintza oraingo “Legezko Oharrean” 
jasotako, zein aldizka eguneratu ahal izango diren eta aurreko abisurik gabekoei.  
Webgunetik nabigazioak ulermen perfektua eta erabiltzailearen aldetik aipatutako 
baldintzen berariazko onarpena ekartzen ditu. 

Gaurkotzea eta web-orriaren aldaketa  
GAITUZSPORT-a FUNDAZIOA FUNDAZIOA. gordetzen du aldatzeko edo bat, 
aurreko abisurik gabe, bai bere webgunean edukitako informazio bai bere konfigurazio 
eta aurkezpen, erantzukizuna onartu gabe horregatik kanporatzeko eskubidea.  
Jabetza intelektuala  
Webgune honen edukiak, testuak, irudiak, soinuak, bizitasunak, etab. baita ere bere 
diseinu grafikoa eta bere iturri-kodea daude jabetza intelektual-eskubideen gaineko 
Espainiako legeriak eta FUNDAZIOAREN alde industrialariak FUNDAZIOA 
GAITUZSPORT-ak babestuta. 

 
FUNDAZIOA GAITUZSPORT-a beraz geratzen da espresuki debekatuta bere 
erreprodukzioa, banaketa edo komunikazio publiko, erabateko edo partzial, berariazko 
baimena gabe, eta idatziz, FUNDAZIOKO. 

1.- Izaera mugatzailea, datu-baseak, irudiak eta argazkiak, marrazkiak, grafikorik eta 
testu-fitxategirik gabe, sartuz), www.gaituzsport.eus webguneen eduki guztiak, 
FUNDAZIO-jabetza dira FUNDAZIOA GAITUZSPORT-a. edo hornitzaileak, azken 
kasu honetan, lizentzia edo beren aldetik lagapena arrazoi izanez, edukita eta jabetza 
intelektual-nazio eta nazioartekoak arauek, bereziki apirilaren 12ko 1/1996 Errege-
Dekretuk onartutako Jabetza Intelektualeko Legeko eraberritutako Testuagatik, 
babestuta daude. Erabiltzaileek konpromisoa hartzen dute aipatutako Legearekin, baita 
ere moralarekin ados www.gaituzsport.eus-etan eta onartutako ohitura onetan eskura 
jarritako edukiak eta ordena publikoa erabiltzeko. Erabiltzaileari eragotziko dio 
FUNDAZIOA GAITUZSPORT-ek jabetza intelektual-eskubideen edo FUNDAZIO-
industrialariaren kontra erasotzen duten jokaerak burutzea., edo hirugarren, edo urra 
dezatela edo edo senideak edo irudiak intimitate pertsonala hauts dezaten hirugarren, 
edo legez kontrakoak izan daitezela edo moraltasunaren kontra eraso dezaten. 
Erabiltzaileak FUNDAZIOA GAITUZSPORT-a utziko du edozein kasu kaltegabetan 
FUNDAZIORA. edozein kexaren kontra, epailearen edo estra epailearena haren aurrean 
aurkez dadila aipaturiko erabileraren ondorio bezala. 



2.- Markak, errotuluak, zeinu bereizgarriak edo www.gaituzsport.eus webguneko logoak 
FUNDAZIO-jabetza dira FUNDAZIOA GAITUZSPORT-a. eta behar bezala 
erregistratuta daude, inongo eskubide ustiapen IK erabiltzaileari harago utzita ulertu 
ahal izan gabe webaren erabilera zuzenerako zorrozki beharrezko. 

3.- Testuak, datuak eta marrazki grafikoak FUNDAZIO-jabetza dira FUNDAZIOA 
GAITUZSPORT-a. edo informazioko entitate hornitzaileen, geroagoko aldaketa arrazoi 
izan ezin izanez, kopiatzen du, transformazioa, aldaketa, erreprodukzioa, egokitzapena 
edo itzulpena aldetik hirugarren, aipaturiko edukiko titularraren aldetik berariazko 
baimena gabe. Testuen eskura jarrita, datuak eta marrazki grafikoak ez du nahasten, 
inongo kasutan, bere titulartasunaren lagapenean edo, zabaltze, transformazioko 
ustiapen eskubideko, erreprodukzioko ematean, banaketan, edo transmisioa bere 
konfiantzara, desberdina zuzen erabilerako ekartzen duela erabilera legitimoa 
www.gaituzsport.eus (-etako). 

Adierazpenak  
1.- GAITUZSPORT-a FUNDAZIOA FUNDAZIOA. webgune honek sarbidea 
baimentzeko egokitutako teknologia eta beraren erabilera dauzkala adierazten du. Hala 
ere, FUNDAZIOA FUNDAZIOA GAITUZSPORT-a. ez da erantzule egiten balizko 
birus-existentziagatik edo beste elementu kaltegarri batzuengatik, edozein ingurunek 
sartuta edo edozein hirugarren, aldaketak produzitu ahal ditzatela bere sistema 
informatikoetan. 

2.- www.gaituzsport.eus webguneak zehaztugabetasunak, omisio nabarmenak, 
zehaztugabetasunak edo akatsak eduki litzake. GAITUZSPORT-a FUNDAZIOA 
FUNDAZIOA. ez du, inola ere, bermatzen egiatasuna, doitasunik eta bere webgunean 
edukitako datuen gaurkotasunik. Www.gaituzsport.eus lortzen duen erabiltzaileak 
FUNDAZIOA GAITUZSPORT gabetzen du FUNDAZIORA. fidagarritasunari 
dagokionez edozein erantzukizunetako, erabilgarritasuneko edo webgune honek 
produzitu ahal izan zizkion itxaropen faltsuetako. 

Webaren edukia eta loturak  
GAITUZSPORT-a FUNDAZIOA FUNDAZIOA. haiek erabiltzaileen aldetik edukien 
erabileran edo legezko indarreko edozein antolamenduko hauen aldetik arau-haustean 
jatorria izan ahal izatea ez da minetako arduraduna edo kalteak izango.  
Ez dugu inongo erantzukizunik onartzen web-orrietan edukitako informazioagatik ere 
hirugarren ezkontzengatik edo webgune honetatiko bilatzaileengatik sar daitekeenetara. 

Alderdi teknikoen gaineko seinaleak  
GAITUZSPORT-a FUNDAZIOA FUNDAZIOA. ez du onartzen arazo teknikoetatik 
ondoriozta daitekeen inongo erantzukizunik edo Interneteko, baita ere hirugarren 
pertsonek FUNDAZIOAREN kontroletik kanpo legez kontrako tartean sartzeen bitartez 
eragin ahal izan zituzten minetako sarerako konexioan zehar produzitzen diren talde 
informatikoetako hutsik FUNDAZIOA GAITUZSPORT-a.  
Geratzen gara ere kalte posibleen edo erabiltzaileak akatsen ondorioz sufri ditzakeen 
kalteen aurreko erantzukizun guztiaz, akatsez edo gurekin zerikusirik gabeko iturrietatik 
datorrenean errazten dugun informazioko omisioez gabetuta. 

http://www.gaituzsport.eus-



