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LEGE OHARRA 

 

Lege Oharra eta Web-Orriaren erabileraren baldintze i buruzko informazioa 

 

Web-Orriaren titularraren identifikazio-datuak 

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuen uztailaren 11ko 34/2002 
Legeko 10. artikuluan hitzartutako informazioaren betebeharra betez, SAN JOSE DE FLOREAGA 
IKASTETXEA (hemendik aurrera “SAN JOSE DE FLOREAGA I.”), www.floreaga.eus Web-
Orriaren titular gisa, aipaturiko legeak eskatzen dituen datu identifikagarriak adieraztera doa: 

Izen soziala: SAN JOSE DE FLOREAGA IKASTETXEA (heme ndik aurrera, “SAN JOSE DE 
FLOREAGA I.”) 
Egoitza soziala: Izarraitz z/g 20720, Azkoitia (Gip uzkoa) 
CIF: R2000166E 
Posta elektronikoaren helbidea: administrazioa@flor eaga.eus 
 
Informazio honek erabilera baldintzak osatu eta arautzen ditu, baita ardura mugak eta 
betebeharrak, zeinak www.floreaga.eus domeinuko web orriaren Erabiltzaileek onartu eta 
errespetatzeko konpromisoa hartzen duten. 
 
Definizioak 
 
“Orria”, Interneteko Erabiltzaileen eskura dagoen www.floreaga.eus  domeinua. 

 
“Erabiltzailea”, publikoarentzat eskuragarri dagoen komunikazio elektronikoen zerbitzua 
eskatzen edo erabiltzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa (Komunikazio Elektronikoen Kodigo 
Europarrean dagoen definizioa). 
 
“Azken Erabiltzailea” publikoarentzat eskuragarri dauden komunikazio elektronikoko zerbitzuak 
edo komunikazio sare publikoak hornitzen ez dituen Erabiltzailea da (Komunikazio Elektronikoen 
Kodigo Europarrean dagoen definizioa) 
 
“Edukia”, www.floreaga.eus domeinua osatzen duten orrialde guztiak dira, SAN JOSE DE 
FLOREAGA I. k Interneteko Erabiltzaileen eskuragarri jartzen dituen informazioak eta zerbitzuek 
osatzen dute. Bertan mezuak, testuak, argazkiak, grafikoak, ikonoak, logotipoak, teknologia, 
estekak, testurak, marrazkiak, soinu edota irudi artxiboak, grabazioak, software, itxura, diseinu 
grafikoa eta iturburu kodeak daude, orohar, Orriko edozein Eduki mota. 

“Web”, Internet bidez informaziora sarbidea duen sistema deskribatzen duen hitz teknikoa, HTML 
edo antzeko hizkuntzekin eta java, javascript, PHP eta antzeko programekin egindako orrien 
bidez konfiguratzen da. Domeinu izen batekin diseinatu eta argitaratutako orrialde hauek 
titularrak Interneteko Erabiltzaileen eskura jarritako informazioaren ondorio dira. 
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“Komunikazio elektronikoen zerbitzua”, komunikazio elektronikoen sareen bidez ordainketa baten 
truk prestatzen den zerbitzua. (Komunikazio Elektronikoen Kodigo Europarrean dagoen 
definizioa) 
 
“Interneterako sarbide zerbitzua”, publikoari Interneterako sarbidea ahalbidetzen duen 
komunikazio elektronikoen zerbitzua, eta, beraz, Internetera konektatutako muturreko puntuen 
arteko konektagarritasuna, erabilitako sare teknologia eta ekipo terminalaren 
independentziarekin. (Internet ireki baterako sarrerari buruzko neurrien Araudian dagoen 
definizioa) 
 
“Hiperlotura”, teknika honen bidez Erabiltzaile batek Webeko orrialde ezberdinetan edo 
Interneten nabigatu dezake, nahikoa da lotura duen testuaren, ikonoaren, botoiaren gainean klik 
egitea. 
 
“Cookie”ak, “trazabilitaterako” eta Web orrietako nabigazioen jarraipena egiteko neurri teknikoa. 
Erabiltzailearen ordenagailuan idazten diren testu fitxategi txikiak dira. Metodo honek eraginak 
ditu pribatutasunean, horregatik SAN JOSE DE FLOREAGA I. k cookie-n erabileraz jakinaraziko 
du Orrian ezartzen diren momentuan. 
 
“Ekipo Terminala”, informazioa transmititu, aztertu edota jasotzeko telekomunikazio sare publiko 
bateko interfazera zeharka edota ekipora zuzenean konektaturik dagoena da. 
(Telekomunikazioen ekipo terminalen merkatuko konpetentziari buruzko 2008/63 Zuzentarauan 
dagoen definizioa.) 
 
Erabilera baldintzak 
 
Orriaren erabilera sinpleak Orriko Erabiltzailea izatea dakar, berdin du pertsona fisikoa edo 
juridikoa izan, eta horrek derrigorrez Lege Oharrean dauden klausula eta baldintza orokor guztiak 
onartzea eta betetzea dakar. Azken Erabiltzailea ez balego klausulekin eta erabilera baldintzekin 
ados, orria erabiltzea saihestu beharko du. 

Lege Ohar honek aldaketak eta eguneraketak izan ditzake, horregatik SAN JOSE DE 
FLOREAGA I. k argitaratutako bertsioa ezberdina izan daiteke Erabiltzailea Atarian sartzen den 
bakoitzean. Beraz, Azken Erabiltzaileak orrira sartzen den bakoitzean irakurri behar du Lege 
Oharra. 
 
Orriaren bidez, SAN JOSE DE FLOREAGA I.k Azken Erabiltzaileei errazten die berak eta 
baimendutako beste batzuek Internet bidez argitaratutako Eduki ezberdinetarako sarbidea eta 
Eduki horien erabilera 
 
Azken Erabiltzailea behartuta dago eta konpromisoa hartzen du Orria eta Edukiak balizko 
legeriaren arabera, Lege Oharra eta ezagutzen dituen bestelako abisuak eta instrukzioak 
erabiltzeko, Lege Ohar honen bidez edota Orria osatzen duten edozein Edukiren barnean; baita 
elkarbizitza arauak, onartutako morala eta ohitura onak. 
 
Xede horretarako, Azken Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du EZ erabiltzeko edozein Eduki 
legez kanpoko helburuekin, Lege Oharrean edo balizko legediak debekatuak, hirugarrenen 
intereserako edo eskubideen kaltegarri, edota edozein modutara Edukiak kaltetu, deuseztatu, 
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gainkargatu, hondartu edota erabilera normala oztopatu, ekipo informatikoak edo dokumentuak, 
artxiboak eta SAN JOSE DE FLOREAGA I. k kontratatutako edo ekipo propioetan gordetako 
edozein motako Edukiak, bestelako Erabiltzaileena edo Interneteko edozein Erabiltzaileena 
(hardwarea eta softwarea). 
 
Azken Erabiltzailea behartuta dago eta konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, zabaltzeko 
edo hirugarrenen eskura jartzeko Orriko edozein Eduki, edota informazioak, testuak, datuak, 
Edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu edota irudi artxiboak, argazkiak, grabazioak, 
softwarea, logotipoak, markak, ikonoak, teknologia, argazkiak, softwarea, loturak, diseinu 
grafikoa eta iturburu kodeak, edo Orriko Erabiltzaile gisa sarbidea izan duen beste edozein 
material, zerrenda honek inolako mugarik ezarri gabe. 
 
Halaber, guzti horren arabera, Azken Erabiltzaileak ezingo du: 
 
- Edukiak kopiatu, banatu, eskura jarri edota edozein modura publikoki komunikatu, aldatu edo 
egokitu, SAN JOSE DE FLOREAGA I. ren baimen idatzia Eduki ezean, bera baita eskubide 
horien titularra, edota legalki baimenduta badago. 
 
- Ezabatu, manipulatu edo edozein modutara aldatu SAN JOSE DE FLOREAGA I. ren edo 
titularren eskubide erreserbaren datu identifikagarriak eta “copyright”a, arrastoak edo/eta 
identifikatzaile digitalak, edo azterketarako ezarritako edozein modu tekniko. 
 
Azken Erabiltzaileak saihestu beharko du Edukiak lortzea edo lortzen saiatzea neurri edo modu 
ezberdinak erabilita. Kasuen arabera, xederako ahalbidetzen direnak edota Edukiak dauden 
Orrietan xede horretarako adierazten direnak, edota, orokorrean, Interneten egunero erabiltzen 
direnak betiere kalte arriskuren bat edo Orriaren edota Edukien ezagutzea ez dakartenean. 
 
Jabetza intelektuala 
 
Orrian agertzen diren marka, izen komertzial edota zeinu bereizgarriak SAN JOSE DE 
FLOREAGA I. renak dira, edota baimendutako beste batzuenak, baina ezingo da ulertu 
Edukietarako edo Atariko sarrera edo erabilerak eskubideak ematen dizkiola Erabiltzaileari 
marken, izen komertzialen edota ikono berezien gainean, eta ezingo da Erabiltzaileari utzita 
bezala ulertu Eduki horien gainean dauden edo existitu daitezkeen ustiapen eskubideak. 
 
Modu berean, Edukiak SAN JOSE DE FLOREAGA I. ren jabetza intelektualak dira, edota 
hirugarren batenak, beraz, jabetza intelektualaren eskubideak erabiltzea baimendu duten SAN 
JOSE DE FLOREAGA I. rena edo hirugarrenena da titulartasuna, edozein modutara esplotatzeko 
eskubideen erabilera esklusiboa dagokionari, batez ere, kopia, banaketa, komunikazio publikoa 
eta transformazio eskubideak. 
 
Orri honetako informazioaren erabilera ez baimenduak, edota SAN JOSE DE FLOREAGA I. ren 
jabetza intelektual edo industrialen eskubide urraketek edo Edukiak utzi dituzten Orrietako 
hirugarrenek legeak ezarritako ardurak ekarriko dituzte. 
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Hiperloturak 
 
Web-Orriarekin eta berain Orriarekin hiperloturak ezarri nahi dituzten pertsonek hurrengo 
baldintzak aztertu eta bete beharko dituzte: 
 
- Ez da beharrezkoa izango aurretiko baimena, hiperloturak sarrerako Orrira bakarrik sartzen 
direnean, baina ezingo du inolaz errepikatu. Hiperloturaren bestelako formek SAN JOSE DE 
FLOREAGA I.ren berariazko eta ageriko baimena beharko dute. 
 
- Ez dira “markurik” (“frames”) sortuko SAN JOSE DE FLOREAGA I. ko Web-Orriekin edota Web-
Orrien gainean. 
 
- Ez dira adierazpen edota ohar faltsurik, gezurrik edota ofentsiborik egingo SAN JOSE DE 
FLOREAGA I. ri buruz, edota bertako zuzendariei, langileei edo kolaboratzaileei buruz, edota 
edozein arrazoirengatik Orriarekin erlazionatutakoei buruz eta Orriko Erabiltzaileei edota 
eskainitako Edukiei buruz. 
 
- Ez da adieraziko edo ulertaraziko SAN JOSE DE FLOREAGA I. k hiperlotura baimendu duela 
edota hiperlotura ezartzen den Web-Orrian dauden Edukiak edota postuak edozein modutara 
onartu eta gainbegiratu direla. 
 
- Hiperlotura bat ezartzen den Web-Orrian  hiperloturaren helbidea identifikatzeko beharrezkoa 
dena soilik agertuko da. 
 
- Hiperlotura ezartzen den Web-Orriak ez du legez kanpoko informazio edo Edukirik izango, 
moralaren eta gizartean onartutako ohitura onen kontrakorik, edota hirugarrenen eskubideen 
kontrako Edukirik. 
 
Cookie-n Politika 
 
Cookie-ak Web-Orrietako nabigazioaren jarraipena eta “trazabilitatea” lortzeko baliabide 
teknikoak dira. Erabiltzailearen ordenagailuan idazten diren testu fitxategi txikiak dira. Metodo 
honek pribatutasunean inplikazioa du, horregatik SAN JOSE DE FLOREAGA I. k jakinarazten du 
cookie-ak erabili ahalko dituela Web-Orriaren erabilerari buruzko estatistikak egiteko 
helburuarekin edota Erabiltzailearen ordenagailua identifikatzeko, hurrengo bisitetan ezagutzea 
ahalbidetuz. Dena den, Erabiltzaileak bere nabigatzailea konfiguratu dezake Web-Orriak 
bisitatzerakoan ez erabiltzeko cookie-ak. 
 
SAN JOSE DE FLOREAGA I. n nabigazioan esperientzia hobea eskaintzeko eta zerbitzu hobea 
eskaintzeko helburuarekin erabiltzen ditugu cookie-ak. Erabiltzen dituguen cookie-i buruz modu 
argian eta zehatzean informatu nahi zaituztegu, zehaztuz zer den cookie bat, zertarako den, zein 
den bere helburua eta nola konfiguratu eta desgaitu ditzakezun hala nahi izanez gero. 
 
Martxoaren 30eko 13/2012 Errege Lege Dekretuan bildutako arautegi espainiarraren arabera, 
komunikazio elektronikoen zerbitzuen prestazioen eta cookie-n erabileraren arteko erlazioa 
arautzen duena, SAN JOSE DE FLOREAGA I. ren Web-Orrian (hemendik aurrera “Web-Orria”) 
erabilitako cookie-i buruz eta beraien erabilerari buruz informatu nahi zaituztegu. Era berean, 
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SAN JOSE DE FLOREAGA I. k informatzen zaitu Web-Orrian nabigatzean cookie-ak erabiltzea 
onartzen ari zarela esan nahiko duela. 
 
Gure Web-Orrian erabilitako cookie-ak, gureak edo beste batzuenak izan daitezke, eta 
hizkuntzari, erabilitako nabigatzaile motari eta bestelako aurretik zehaztutako ezaugarri orokorrei 
buruzko informazioa biltzea ahalbidetzen digute. Baita egiten duen ekintza jarraitu eta aztertzea, 
modu efiziente eta pertsonalizatu batean eskaintzeko gure zerbitzuak eta hobekuntzak sartzeko 
helburuarekin. 
 
Cookie-n erabilerak informazio-gizarteko zerbitzuen prestazioan abantaila handiak eskaintzen 
ditu, horien artean: (i) Erabiltzaileari Web-Orrian nabigatzea eta eskaintzen dituen zerbitzu 
ezberdinetarako sarbidea errazten du; (ii) web-orrira sartzen den bakoitzean aurretik zehaztutako 
ezaugarri orokorrak konfiguratzea saihesten du; (iii) Web-Orriaren bidez eskainitako zerbitzuen 
funtzionamenduaren alde egiten du, betiere instalatutako cookie-n bidez lortutako informazioaren 
analisia egin ondoren. 
 
Hala ere, zure nabigatzailea konfiguratu dezakezu cookie guztiak onartuz edo ukatuz, edota 
aukeratu zein instalatu nahi dituzun eta zein ez, jarraian datozen prozeduretako bat aukeratuz, 
erabiltzen duzun nabigatzailearen arabera: 
 

• Google Chrome (Tresnen menuan): Konfiguraketa > Aukera aurreratuak erakutsi> 
Pribatutasuna (Edukiaren konfiguraketa) > Cookie-ak 
Informazio gehiago: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

• Microsoft Internet Explorer (Tresnen menuan): Interneteko aukerak > Pribatutasuna> 
Aurreratua 
Informazio gehiago: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9 
 

• Firefox: Aukerak > Pribatutasuna > Cookie-ak 
Informazio gehiago: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-
los-sitios-we 
 

• Safari , iPad eta iPhone: Lehentasunak > Pribatutasuna 
Informazio gehiago: http://support.apple.com/kb/ph5042 
 

 
 
Orriaren erabilgarritasuna 
 
SAN JOSE DE FLOREAGA I. k ez du bermatzen ez egote etenaldirik edo akatsik Orrira edo 
Edukietara sartzerakoan, ezta datuak eguneratuta egotea, nahiz eta ahalegina egingo duen, hala 
bada, saihestu, konpondu edo eguneratzeko. Horregatik, SAN JOSE DE FLOREAGA I.  ez du 
ardura hartzen  
 
Beraz, SAN JOSE DE FLOREAGA I. ez da erantzule egingo Azken Erabiltzailean eragindako 
edozein motatako kalteengatik, batez ere, kalte horiek akatsak edo sareetako deskonexioak 
badakartzate eta hauek lehenago edo zerbitzuaren prestazioan atariaren zerbitzua eten edo 
indargabetzen badute. 
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SAN JOSE DE FLOREAGA I. k baztertzen du, balizko legedian aurreikusitako salbuespenekin, 
edozein ardura Orriaren eta Edukien erabilgarritasun, jarraitutasun eta funtzionamenduaren 
kalitate ezagatik sortutako kalteengatik, edota Erabiltzaileek Orriari edota Edukiei ezarritako 
erabilera itxaropenak ez betetzeagatik 
 
Web honetan agertzen diren hiperloturen funtzioa gaiari buruzko informazioa duten bestelako 
Orriei buruz Erabiltzailea informatzea da. Hiperlotura horiek ez dira iradokizunak eta gomendioak 
ere. 
 
SAN JOSE DE FLOREAGA I. ez da arduradun egingo lotutako Orrietako informazioena, 
hiperloturen funtzionamendu edo erabilgarritasunarena edota lotura horien emaitzetan, gainera, 
ez du bermatzen sistema informatikoan (hardware/software), Erabiltzailearen dokumentu edo 
fitxategietan eragin ditzaketen birusen edo bestelako elementuen gabezia, baztertuz edozein 
ardura arrazoi horregatik Erabiltzaileari sortutako kalteengatik. 
 

Orrirako sarbideak ez du ekartzen SAN JOSE DE FLOREAGA I. ren aldetik birusen, zizareen 
edota bestelako elementu informatiko kaltegarrien ausentzia kontrolatzearen derrigortasuna. 
Erabiltzaileari dagokio, izatekotan, programa informatiko kaltegarriak detektatu eta 
desinfektatzeko beharrezko tresnak izatea; ondorioz, SAN JOSE DE FLOREAGA I. ez da 
arduradun egingo Orriko zerbitzuaren prestazioan gertatu daitezkeen segurtasun akatsena, ezta 
Erabiltzaileen edo hirugarrenen sistema informatikoetan eragin ditzaketen kalteena; baita bertan 
bildutako fitxategi eta dokumentuengan eragin dezaketen kalteena, webeko Edukien eta 
zerbitzuen konexiorako erabilitako ordenagailuan birus bat dagoelako nabigatzailearen erabilera 
okerraren edota eguneratu gabeko bertsioak erabiltzearen ondorioz. 
 
 

Orriaren kalitatea 

Orriaren bidez eskaintzen diren informazioen eta zerbitzuen inguru dinamikoa eta aldakorra 
kontuan hartuta, SAN JOSE DE FLOREAGA I. k ahalegin handia egiten du, baina ez du 
ziurtatzen Edukien egiatasun, zehaztasun, fidagarritasun, erabilgarritasun eta/edo gaurkotasun 
osoa. 
 
Atari hau osatzen duten Orrietan dagoen informazioak soilik izaera informatzailea, 
kontsultatzailea, dibulgatzailea eta publizitarioa dauka. Inoiz ez du izango konpromiso lotesle edo 
kontratuzko izaera izango. 
 
Erantzukizun muga 
  
SAN JOSE DE FLOREAGA I.k  baztertu egiten du Erabiltzaileak informazio honetan oinarrituta 
hartzen dituen erabakiengatik izan dezakeen erantzukizuna, baita Orriko dokumentuek eta 
grafikoek izan ditzaketen akats tipografikoengatik sortutako erantzukizuna ere. Informazioa aldiro 
alda daiteke abisatu gabe Edukiaren zabaltzeko, hobetzeko, zuzentzeko edo eguneratzeko.  
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Jakinarazpenak 
 
SAN JOSE DE FLOREAGA I. k erabiltzaileei edozein baliabiderekin egindako jakinarazpen eta 
mezu guztiak xede guztietarako eraginkorrak kontsideratuko dira. 
 
Edukien erabilgarritasuna 
 
Edukien eta Orriko zerbitzuen prestazioak, printzipioz, iraupen mugagabea dauka. Baina SAN 
JOSE DE FLOREAGA I. k baimena izango da Orriko zerbitzuen eta Edukien prestazioa 
bukatzeko edo eteteko nahi duenean. Hori gertatzea arrazoizkoa denean, SAN JOSE DE 
FLOREAGA I. k lehenago jakinaraziko du Orriaren amaieraz edo eteteaz. 
 
Izaera Pertsonaleko Datuen Babesa 
 
SAN JOSE DE FLOREAGA I.  jakitun da izaera pertsonaleko datuen pribatutasunaren 
garrantziaz, horregatik, datuen tratamendurako politika bat ezarri du datuen jasotzean eta 
erabileran segurtasun osoa emateko, indarrean dagoen araudia betetzea bermatuz eta politika 
hori entitatearen jardunbideen oinarrizko zutabe bihurtuz. 
 
www.floreaga.eus Web-Orriaren bidezko nabigazioan posible da horretarako prestaturiko 
formularioen bidez izaera pertsonaleko datuak eskatzea. Datu horiek zehaztutako helburu 
horretarako sortutako fitxategien parte izango dira. 
 
Modu horretan, datuen tratamendu bakoitzeko informazio partikularra, web formulario 
bakoitzarekin gehituko da, guztietan tratamenduaren arduraduna berdina izango delarik: SAN 
JOSE DE FLOREAGA I.   Izarraitz z/g kalea, 20720 Azkoitia (Gipuzkoa) helbidea duena, baita 
datuen sarrera, zuzenketa, ezabapen eta eramangarritasunen eskubideen ariketa modua eta 
lekua, tratamenduaren muga edo oposizioa, eta hori idatzi baten bidez gauzatu beharko da, idatzi 
hori aurretik adierazitako helbidera helarazi beharko da NAN kopia edo dokumentu identifikagarri 
batekin. 
 
Datuak mezu elektronikoz bidaliz gero, mezua bera egiten dugun iruzkinaren eta eskaeraren 
kudeaketa helburu duen fitxategi baten parte izango da, aurreko paragrafoan adierazitako 
muturrekoak aplikagarri izango direlarik. 
  
Era berean, SAN JOSE DE FLOREAGA I. ko zerbitzuen kontrataziorako baldintza orokorrek  
norbaitek kontratatzen baditu garatuko diren datuen tratamenduen izaera eta ezaugarriak dituzte. 
 
Bestalde, SAN JOSE DE FLOREAGA I. k neurri teknikoak eta antolatzaileak ezarri ditu galtzea, 
erabilera okerra, aldaketa, sarrera ez baimendua saihesteko, baita www.floreaga.eus Web-Orriko 
atal ezberdinetan sartzearen ondorioz erraztu daitekeen interesatuen datu Pertsonalen lapurreta 
saihesteko, Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren, 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 
Araudian (EU) aurreikusitako neurriak aplikatuz, araudi hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa 
da, datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokionez (Datuak Babesteko 
Erregelamendu Orokorra - DBEO) 
 
Eskumenak 
 
Lege Ohar honen interpretazioari, aplikazioari eta betetzeari buruz sortzen diren kontuak, baita 
erabileratik sortu daitezkeen erreklamazioak, esku-hartzaile guztiak Gipuzkoako Epaileei eta 
Auzitegiei men egin behar diete, alde batera utziz bestelako eskumenak dituztenak. 



 

 

 

 

 

 

Izarraitz z/g 20720 Azkoitia (Gipuzkoa) Tel: 943 853043 Fax: 943 857021 

www.floreaga.eus / E-mail: floreaga@floreaga.eus 

Baliozko legeria 

Lege Oharra espainiako legeen arabera zuzentzen da. 

Copyright© SAN JOSE DE FLOREAGA I. 

Egile-eskubideak jabetza intelektualaren nazioarteko lege eta tratatuengatik erreserbatzen dira. 
Berariaz debekatuta dago edozein modutan bere kopia, erreprodukzio edo hedapena, osoa edo 
partziala. 

 
 

 


