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Lege oharra – Erabileraren Baldintza Orokorrak 
 
 
Baldintza Orokor hauen xedea da “www.reflexiondeldia.eu” Web Gunearen erabileraren 
baldintzak arautzea (hemendik aurrera, “web”). Beronen titularra da KRISTAU ESKOLETA-
KO ANAIAK – LA SALLE – ARLEP BARRUTIA (hemendik aurrera, LA SALLE ARLEP), IFK zen-
bakia R2800291C, helbidea Marqués de Mondéjar, 32 – 28028, Madrid eta Entitate Erlijioso-
en Justizia Ministerioaren erregistroan inskribatua Erf - 00688. Honekin harremanetan jar-
tzeko bitartekoak: pastoral@lasalle.es eta tfno. 917250030. 
 
 

1. Sarbide-baldintzak. 
 
Web honen xedea da gure jarduerari buruz informazioa ematea. Bere erabilerak suposa-
tzen du Erabiltzaileak osorik onartzen dituela baldintza hauek. Beraz, ez baldin badator 
bat bere edukiarekin, ez du erabili behar web hau ezta bertan eskaintzen diren zerbitzuak 
ere. LA SALLE – ARLEP BARRUTIA-k egokien iruditzen zaizkion aldaketak egiteko eskubidea 
gordetzen du, aurreko abisurik gabe ahal izanik eduki berriak edota zerbitzuak aldatzea, 
kentzea edo jartzea, baita berauek azalduko diren erak eta weben erabileraren baldintzak 
ere. 
 
Erabiltzaileak onartzen du webgunearen sarbidea eta bertan sartutako edukien erabilera, 
aske eta ohartuki, bere erantzukizun esklusiboaren pean gertatzen dela, eta ondorioz kon-
prometitzen da: 
 

- Weba legearen, moralaren aurkako jardunetarako, eta, oro har, ordena publikoa-
ren aurkarako ez erabiltzera, eta erabilera legezko eta zintzoa egitera Baldintza 
Orokor hauen arabera. Halaber, webgunea kaltetu, gauzaez bihurtu, gainkargatu 
edo hondatu dezakeen edozein egintza baztertzera, edota gainerako Erabiltzaile-
ei ohizko erabilera eragoztera. 
 

- Ez manipulatzera edo aldatzera titularraren berariazko eta idatzizko baimenik 
gabe webgunearen edukiak. Titularraren baimenik gabe egindako asaldurak, alda-
ketak edo manipulazioak ez daude titularraren ardurapean. 
 

- Edukiak ez erreproduzitzera, kopiatzera, banatzera, publikoki komunikatzera, 
eraldatzera edo aldatzera, ez badu eskubide horien titularraren arauzko baimena 
edo hori ez bada legalki baimendua; ezta ere LA SALLE – ARLEP BARRUTIA-ren 
edota edukietara gehitutako titularren eskubideen Copyright eta datu identifika-
tzaileak kentzea, saihestea edo manipulatzea, eta halaber, babeserako gailu tek-
nikoak, edo aipatutako eduki horiek eduki dezaketen edozein informazio-
mekanismo. 
 

- Webgunean ez sartzera edo zabaltzera webgunean kalteak eragin ditzakeen datu-
programarik (birusak edo izaera kaltegarriko edozein software-mota. 
 

LA SALLE – ARLEP BARRUTIA-k ez du bermatzen webgunearen erabilgarritasuna eta jarrai-
pena eta ez da egiten gerta daitezkeen edozein kalte-galeraren arduradun, ezta ere akats 
teknikoez, birusak eta elementu kaltegarriak barne, izaera edozelakoa dela ere, informa-
zioaren erabileratik datozkeenak eta webguneko materietatik. 
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2. Cookie-en erabilera. 
 
Zerbitzu hobea eskaintzeko, LA SALLE – ARLEP BARRUTIA-k pila ditzake Erabiltzailearen 
ordenagailuan cookie izeneko informazio-fitxategi txikiak. Eskaintzen diren zerbitzu ba-
tzuen lagungarri erabiltzen dira, baita ere, estatistika batzuk egiteko, webguneko ara-
zoak diagnostikatzeko, eta eskaintzen diren zenbait zerbitzu kudeatzeko. Nork bere eki-
poan cookie-n sarrera mugatzeko edo murrizteko Erabiltzaileak konfigura dezake horre-
tarako bere nabigatzailea. Informazio gehiagorako bisita ezazu, arren, gure cookie poli-
tika. 

 
 

3. Erantzukizunak. 
 
Erabiltzaileak erantzun beharko du Baldintza Orokor hauetatik sortzen diren betebeharre-
takoren bat ez betetzearen ondorioz LA SALLE – ARLEP BARRUTIA-k edota hirugarren bes-
teren batek jasan ditzaketen natura guztietako kalte-galerez.  
 
LA SALLE – ARLEP BARRUTIA-k ez du bere gain erantzukizunik hartzen ezta kanpoko eduki-
en kontrolik egiten ere webak eduki ditzakeen hiperestekak direla-eta; hala ere, kanpora-
tuko ditu, jakin bezain pronto, eduki ez legalak dituzten estekak. 
 
 

4. Jabego Intelektuala eta Industriala. 
 
Erabiltzaileak aitortzen du webguneko eduki guztiak, eta konkretuki, informazio eta ma-
terialak, egitura, aukeraketa, edukien ordena eta prestazioa, programak eta beraiekin 
erlazioan diren aplikapenen garapena, babestuta daudela jabego intelektual eta indus-
trial eskubideez, eta webaren titularraren jabegoari dagokiola edo, bere kasuan, hiruga-
rrenei. 
 
Erabiltzailea beraietan sartzeak edo erabiltzeak ez dakar inoiz eskubide horiei uko egi-
tea, eskubide horiek eskualdatzea edo lagatzea osorik nahiz zatiren batez, eta ez du es-
kubiderik ematen eduki hauek erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, ugaltzeko, banatzeko 
edo publikoki komunikatzeko LA SALLE – ARLEP BARRUTIA-ren nahiz hirugarren titularra-
ren aldez aurretiko berariazko baimenik gabe. 
 
LA SALLE – ARLEP BARRUTIA da bere webgunea osatzen duten diseinu grafikoaren titular: 
menuak, nabigazio botoiak, kodigoa, testuak, irudiak, ehundurak, grafikoak eta web 
orriko beste edozein eduki edota badauka dagokion baimena, beste kasutan, elementu 
horiek erabiltzeko. 
 
Orri honetan azaltzen diren markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarri guztiak LA 
SALLE – ARLEP BARRUTIA-ren edota hirugarren enpresen jabegoa dute. Debekatuta dago 
erabiltzea edo etengabe deskargatzea, kopiatzea eta banatzea edozein bitartekariren 
bitartez titularraren arauzko baimenik gabe. 
 
Edozein Erabiltzailek edo hirugarren batek ikusiko balu edukiren bat webgunean sartua 
izan dela bere Jabego Intelektuala edo Industrialaren eskubideak urratuz, LA SALLE – AR-
LEP BARRUTIA-ri oharpen bat bidali beharko dio bere burua identifikatuz eta jabego in-
telektuala edo industrialaren titularraren ustez hautsitako eskubideak identifikatuz, titu-
lua edo aipatutako eskubideen ordezkaritzaren egiaztapena bidaliz. 
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5. Datu babesa. 
 

Izaera Pertsonaleko Datu Babeseko, 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, ja-
kinarazten dizugu, webaren bitartez eskain diezaguzun datu pertsonalak zure informazio-
eskaerari, bere kasuan,erantzuteko erabiliak izango direla. 
 
Sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza zure eskubideak erabiltzeko, fitxategiaren 
arduradunarengana jo beharko duzu: KRISTAU ESKOLETAKO ANAIAK – LA SALLE – ARLEP BA-
RRUTIA, helbide honetan: Marqués de Mondéjar, 32 – 28028, Madrid. 
 
 

6. Pribatutasuna. 
 
Edozein aldek besteari komunika edo eskain diezaiokeen informazio oro, edota hauetako 
edozeinek sarbidea izan dezakeenetakoa, pribatutasunaren barnean sartzen da eta ezin 
izango da zabaldu, azaldu, ugaldu, kopiatu, hirugarrenekin eztabaidatu, ezta ezein aldek 
ere komunikazio hori erabili sortu zuen xedetik kanpo. 
 
 

7. Legeria aplikagarria eta eskumena. 
 
Baldintza Orokor hauek Espainiako legeriaren arabera aplikatuko dira. Aldeen artean do-
kumentu honen interpretazio eta egikaritzean sor daitezkeen arazoak direla-eta, alde 
biak espresuki adosten dute Madrileko auzitegi eta epaitegien eskumenera jotzea, egoki-
tu lekiekeen beste edozein foruri uko eginez.  
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Eskubide guztiak erreserbatuak. 


