LEGEZKO OHARRA
1.1. Identifikazio-datuak
Informazio gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzko uztailaren
11ko 2002/34 Legearen 10. artikuluan ezarritakoa betez, jarraian, zerbitzua ematen
duen www.bilbaoria2000.org web-orriaren (aurrerantzean “Web-Orria”) titularraren
beharrezko datuak emango ditugu:
-

Izena edo baltzu-izena:: BILBAO RIA 2000, S.A.
Nortasun zenbakia edo zerga identifikazioa: A48530356
Bizilekua edo helbidea: José Mª Olabarri kalea, 4, C solairua , 48001 Bilbao.
Helbide elektronikoa: br2000@bilbaoria2000.com
Harremanetarako telefonoa: 94 661 35 00
Bere inskripzio-datuak Merkataritza-Erregistroan: BI-468 Tomoa, 112 Folioa, BI3630 A Orrialde zenbakia, 1go inskripzioa Bilboko Merkataritza-Erregistroan.

1.2. Erabiltzeko baldintza orokorrak
Erabilera eta nabigaziorako honako baldintza orokor hauen helburua (aurrerantzean
“Baldintzak”), zerbitzua ematen duen web-orriaren titularra, eta bertan sartu,
nabigatzen eta emandako zerbitzuaz gozatzen duten erabiltzaileen arteko harremana
arautzea da (aurrerantzean, “Erabiltzailea” banakakoa denean edo “Erabiltzaileak”
taldea denean).
Web-Orriak Erabiltzaileei, Web-Orriaren titularra, bere zerbitzu eta jarduerei buruzko
informazio orokorra ematen die (aurrerantzean “Edukia”), honako Baldintza hauekin
bat. Orrialde profesionala denez, bere edukia ez dago adingabeko Erabiltzaileei
zuzenduta.
Erabiltzaileak, nabigatzen eta gure Web-Orriaren bidez eskaintzen ditugun zerbitzuak
erabiltzen jarraitzen badu, honako Erabiltzeko baldintza hauek, inolako erreparorik
gabe onartzen ditu.
Web-Orriaren titularrak Baldintza hauek edozein momentutan eta bere nahierara
aldatzeko eskubidea daukanez, Erabiltzaileari maiz berrikus ditzan gomendatzen diogu.
1.3. Jabetza intelektuala eta industriala
1.3.1. Edukien legezko babespena
Web-Orriaren titularra, Web-Orriaren jabetza intelektuala eta industriala
ustiatzeko eskubideen titularra da ere, Webgunetik eskura daitezken Web-Orriaren
Eduki eta elementu guztiak barne (adibidez, testuak, irudiak, audioa eta bideoa)
bai eta hirugarrenen guneetan -bere jabetzakoak izateagatik edo euren
erabilerarako beharrezkoak ziren eskubideak lortu izanagatik- jarri dituenenak ere.
Era berean, titularrak, bere Web-Orrian agertzen direnen irudi eskubideei buruzko
beharrezko baimenak lortu ditu.

Debekatuta dago Edukia guztiz edo zati baten halakotzea, titularraren berariazko
baimenik gabe. Ez da inoiz ulertuko Erabiltzailea bertan sartu eta nabigatzeak WebOrriaren titularrak aipatutako eskubide horiei uko egitea, eskualdatzea, guztiz edo
zati baten baimentzea edo uztea dakarrenik. Era berean, debekatuta dago WebOrriaren Edukiak eta elementuak helburu publiko edo komertzialetarako guztiz edo
zati baten aldatzea, kopiatzea, berrerabiltzea, ustiatzea, halakotzea, publikoki
komunikatzea, eskualdatzea, erabiltzea edo edonola tratatu eta banatzea, ez
badago titularraren berariazko baimen idatzia.
Beraz, aurreko paragrafoarekin bat, Erabiltzaileak Web-Orriaren Edukiak eta
elementuak ikusteaz gain, horien inprimatzeak, kopiak edo deskargak egin ahalko
ditu, aipatutako egintza horiek bere erabilera pertsonal eta pribaturako bakarrik
direnean.
Era berean, debekatuta dago titularrararen harreman datuak (helbidea, telefono
zenbakia, posta elektronikoaren helbidea) edozein motako mezu komertziala
bidaltzeko erabiltzea, aurretiaz aplikagarri den araudiak ezartzen dituen
beharrezko baimenak dauden kasuetan izan ezik.
1.3.2. Marka eta logotipo elkartuak
Web-Orrian sartutako markak beren titularren edo hirugarrenen jabetzakoak dira,
eta euren baimena dago Web-Orrian erabiltzeko.
Web-Orritik nabigatzen dutenek debekatuta daukate aipatutako markak,
logotipoak eta ikur bereizgarriak erabiltzea, titularraren baimenik gabe edo horiek
erabiltzeko lizentziarik gabe.
1.4. Erantzunkizunak
1.4.1. Web-Orriaren etena
Web-Orriaren funtzionamendua, zerbitzuak ematen dituzten enpresen
zerbitzarietan oinarritzen da, izaera publiko eta pribatuko komunikazio
azpiegituren bidez konektatuta.
Web-Orriaren titularrak bere funtzionamendu zuzena bermatzeko posible den
guztia egingo du. Hala ere, ezin du ziurtatu arrazoi teknikoak direla eta,
konponketa edota mantentze lanak egiteko orduan etenik edo estaldura eza, edo
ekipoetan edota sareetan datuak igortzeko arazorik ez dela egongo, bere
kontrolekoak ez baitira.
Horrela, Web-Orrian sartzea, ezinbesteko arrazoiak direla eta, eten daiteke
(aurretik sumatu ezin diren arrazoiak edo aurreikusita eta aurreikusteko modukoak
izanda ere, sahiestezinak direnak). Jarraian, horrelako batzuk (ez denak)
zerrendatzen dira:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hutsak sare elektriko edo telefonikoaren hornikuntzan,
Web-Orria eusten duten zerbitzaileak birusekin erasotuak izatea,
Erabiltzaileen hutsak Web-Orrian sartzean,
Suteak, uholdeak, lurrikarak edo naturaren bestelako jazoerak,
Grebak edo lan gatazkak,
Gatazka belikoak edo ezinbesteko beste egoera batzuk.

Web-Orriaren titularrak ez du inolako erantzunkizunik izango estipulazio honetan
adierazitako edozein inguruabar gauzatuko balitz.
1.4.2. Erabiltzailearen erantzunkizunak
Erabiltzaileak Web-Orria bere kontura erabiliko du. Bertan sartuta, legegintzan eta
aplikagarri diren kode etikoetan bai eta erabiltzeko Baldintza hauetan ere
ezarritakoaren arabera erabiltzera behartuta dago.
Baldintza hauetan sartuta dagoen edozein arau edo berauek oinarritzat hartzen
duten legegintzakoak ez betetzeak, Erabiltzailea Web-Orriaren titularraren edo
hirugarrenen aurrean, ez betetze horrek ekar lezakeen edozein kalte edo galeraren
erantzule egingo du, horrek, ez-zilegi bat, administrazio-zigorra, falta edo delitua
dakarren kontuan hartu gabe eta horrek, Web-Orriaren titularrari, hala badagokio,
bere erantzunkizuna legokion esparru zibilean, administratiboan, laboralean edo
penalean eskatzeko eskubidea emango dio.
1.4.3. Titularraren erantzunkizuna
Web-Orriaren titularra ez da, Erabiltzaileari leporatu dakiokeen ez betetze batek
Erabiltzaileari berari edo hirugarrenei sortutako inolako kalteren arduraduna
izango, ez eta Erabiltzailearen ekipoen aldaketerena ere.
Era berean, ez du bere gain inolako ardurarik hartzen birus informatikoak edo
beste jatorriko edozein bat erabiliz sortutako bidegabeko tartean sartzeengatik,
Erabiltzaileak Web-Orria bidegabe erabiltzeagatik, ez eta Erabiltzailearen ekipo
terminalak behar bezela ez funtzionatzeak ekarritako segurtasun hutsengatik.
1.5. Erabiltzailearen betebeharrak
Erabiltzaileak ezin du inoiz, Web-Orrian dagoen inolako datu, informazio, eduki
edo elementu aldatu, bestelakotu edo kendu.
Erabiltzaileak, bere eskura jartzen ditugun zerbitzuak modu arduratsuan, zuzen eta
bidezkoan erabili beharko ditu. Ezingo du, inolaz ere, izaera errazista, pornografiko
edo xenofoboko edukiak edo propaganda zabaldu, ez eta orokorrean, delituzko
ekintzak, indarkeriazkoak edo pertsona eta funtsezko eskubideentzat lotsagarriak
diren ekintzen apologia egiten duena ere.

Erabiltzaileak ezin du konpainiaren edo gainontzeko Erabiltzaileen gailuak kaltetu
edo alda dezaketen software, birus, malware edo sistema informatikoetarako
kaltegarriak diren beste inolako agenterik sartu.
Erabiltzailea, Baldintza hauetan adierazitako baldintzak eta betebeharrak ez
betetzeagatik etor litezken kalte eta galeren arduradun bakarra izango da.
Erabiltzaileak debekatuta dauka berari edo hirugarrenei buruzko publizitatea
igortzea, sartzea edo zabaltzea gure Web-Orrian eskuragai dagoen edozein bide
erabiliz, orriaren titularraren berariazko baimena lortu ez badu.
1.6. Hiperestekak
Web-Orrian hirugarrenen webgunei buruz egin daitezken aipamenek, informazio
izaera hutsa izango dute. Web-Orriaren titularrak ez ditu aipatutako orriak
garatzen ez administratzen, eta ez da aipatzen diren Internet helbideen titularra,
hori modu zehatzan adierazten den kasuetan salbu. Hori dela eta, ez da horietan
dauden edukien arduraduna izango ez eta hortik eratorritako kalte edo galerena ez
eta hornitzen dituzten zerbitzuek sortutakoena ere.
Web-Orriaren titularrak, beste web-orrietatik estekak eta hiperestekak ezartzea
baimentzen du. Hala ere, bere webgunea eta Web-Orriaren artean link bat jarri
nahi duenak, honako baldintza hauek errespetatuz egingo du:
a. Linka hartzen duen web-orriak ez du bidegabeko informazio edo edukirik
izango ez eta, morala eta ohitura on, ordena publikoa edo hirugarrenen
edozein Eskubideren kontrakoak ere.
b. Ez da aitortuko ez eta aditzera emango ere Web-Orriaren titularrak linka
espresuki baimendu edo edo Web-Orriarekin linka daukan webgunean
eskaini eta eskura jartzen diren zerbitzuak aurretiaz ikuskatu, onartu edo
gomendatu duenik. Hori dela eta, Web-Orrian nabigatzen dutenei
gomendatzen zaie leku elkartuetan dagoen informazioa, edukiak eta
zerbitzuak arreta handiz baloratu eta erabiltzea.
c. Linka egoteak ez du, inolaz ere, esan nahi, Web-Orriaren titularra eta
aipatutako linka daukan webgune horren titularraren artean harremana
dagoenik.

1.7. Datu pertsonalen babesa
Web-Orriaren titularra, Erabiltzailearen datu pertsonalak indarreango legediak gai
horretan ezarritakoaren arabera erabiltzen konprometitzen da. Zehazki, Datu
Pertsonalen Babespen eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko
3/2018 L.O.-an eta 2016ko apirilaren 27ko 679/2016 Datuen Babespen Araudi
Orokorrean ezarritakoa aplikatzen konprometitzen da.
Gai honi buruzko informazio guztia gure Pribatasun Politikan dago.

1.8. Lege aplikagarriak
Erabiltzailea eta Web-Orriaren titularraren artean ezarritako harremanek,
indarreango legedian arau aplikagarriei eta jurisdikzio eskudunari buruz ezartzen
dena beteko dute, Espainiar Ordenamendu Juridikoaren arauak aplikagarriak
izanik.
Foru zehatz baten esanera jartzeko borondatezko baimena posiblea den
kasuetarako, Web-Orriaren titularra eta Erabiltzailea, beste edozein foruri uko
eginez, Bilbao hiriko Epaitegien esanera jarriko dira, legeriak kontrakoa ezartzen
badu salbu.

