PRIBATUTASUN POLITIKA
1.- Enpresa datuak
Soziedade informazioko eta komertzio elektronikoko , uztaileko 11renlegearen
34/2002 artikuloak dioena beteta, jarraiki enpresaren identifikazio datuak
azaltzen dira
•
•
•
•
•

Enpresa izena: CUEVAS DE ASTIZ S. L.
C.I.F./N.I.F.: B31728033
Enpresa helbidea: CL PLAZAOLA 21 - 31870 - LEKUNBERRI NAFARROA-N
Tfno. Zenbakia: 948396095
Email: mendukilo@mendukilo.com

1. Jabetza intelektuala
Sorburu kodea, diseinu grafikoak, irudiak, argazkiak, soinuak, animazioak,
softwarea, textuak, hala nola webgune honetan jasotzen diren informazioa eta
edukiak, español legediak jabetza intelektuala eta industriala eskubideen
inguruan dioenagatik babestuta daude CUEVAS DE ASTIZ S. L.-en alde eta
galerazita dago web gunearen erreprodukzioa, argitaratzea, ez osorik ez zatirik,
hala nola banaketa, hedapena eta aldaketa edo eraldatzea, ezta titularrari legalki
dagozkion eskubideak ere, aldez aurretik idatziz abisatu gabe.
Erabiltzaileak bakar bakarrrik pribatuki erabili dezake web gune honetan azaltzen
den materiala, bestelako erabilerak galarazita geratzen direla, besteak beste,
merkatal helburua edota legez kanpoko jarduerak.
CUEVAS DE ASTIZ S. L.-ek gordetzen ditu jabetza intelektualaren ondorio diren
eskubideak CUEVAS DE ASTIZ S. L.-ek esandako baldintzen betetzea zainduko
du, baita bere web orritan azaltzen diren edukien erabilera egokia;
erabiltzailearen aldetik urratzea edota ez betetzea egonez gero dagokizkion
akzio zibila eta penala aurrera eramango delarik.
2.- Pertsona izaera duten datuen babesa.
CUEVAS DE ASTIZ S. L.-en pribatutasun politika
Web gune hau erabiltzen duzun bakoitzean une horretan indarrean dagoen
pribatutasun politikaren menpe izango zara, harekin ados zaudela
ziurtatzeko testua aztertu beharko duzularik.
Emango dizkiguzun pertsona datuak CUEVAS DE ASTIZ S. L.-ek
duen eta erantzule den fitxategi batean tratatuak izango dira. Honen helburuak
hauek dira:
II.Zuk eskatutakoa aintzat hartzea.
III.CUEVAS DE ASTIZ S. L.-ek eskeintzen dituen zerbitzuen inguruan
informazioa luzatzea, hauek barne: merkataritza mezuak bai posta elektronikoz
edo hau bezelako beste edozein esparru ( SMS)

•

CUEVAS DE ASTIZ S. L.-ek, CL PLAZAOLA 21 - 31870 - LEKUNBERRI
-, NAFARROA-N helbide soziala duelarik, eta fitxategiaren
erentzuledelarik, zuk emandado izaera pertsonala duen informazioaren
isilpekotasuna errespetatzeko konpromezua hartzen du, baita sarbide
eskubideak bermatzeko, hala nola, zuzenketa, bertan behera uztea eta
kontrakotasuna, aipatutako helbidera gutuna bidaliz.

1. Bestelakoak
A.- Cookiak
Http://www.mendukilo.com/-ek cookiak erabiltzen ditu, erabiltzailearen
experientzia hobetzeko, gure web-ean zehar nabigazioa erreztuz. Cookien
erabilpena errezteko ahal degun guztia egiten dugu, baita haien kudeaketa eta
gure zerbitzuak erabiltzeko garaian kontrola.
Zer da cookie bat?
Cookie bat web zerbitzari batek erabiltzailearen fitxategi sisteman idazten duen
testu fitxategi txiki bat da. Cookiak webgune batean zehar nabigazioa eta
erabilpena errazten dute, eta ezinbestekoak dira interneten
funtzionamendurako, zerbitzu interaktiboei hamaika abantaila luzatuz.
Cookiak, besteak beste, erabiltzailearen sesioa kudeatzeko erabiltzen dira
(pasahitza sartu beharreko aldiak murriztuz), eskeinitako zerbitzuak hobetzeko,
edo web orri baten edukiak norberaren lehentasunetara egokitzeko.
Cookie mota ezberdinak daude. Alde batetik sesio cookiak dauzkagu; hauek
ezabatu egingo dira erabiltzaileak web orria utzitakoan, bestalde cookie
iraunkorrak dauzkagu, data jakin bat arte ordenagailuan gelditzen direnak.
Halaber, cookiak propioak izan daitezke, erabiltzaileak jo duen domeinuak
kudeatuta eta honi zerbitzu jakin bat eskatzen diona edo hirugarrenen cookiak,
beste erakunde batek kudeatzen duen ekipo edo domeinu batetik
erabiltzailearen terminal ekipamendura bidaltzen direnak.
Cookiak zer diren eta zertarako erabiltzen diren azaltzen den gida asko dago.
Gure aldetik cookiek http://www.mendukilo.com/ web orrian zer eragina duten
azalduko dizuegu, bainan informazio gehiago nahi izanez gero, web orri
hauetara jo ezazu:
•
•
•

http://wwww.allaboutcookies.org
http://youronlinechoices.eu
http://international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

Zein da http://www.mendukilo.com/-ek egiten duen cookien erabilpena?
Casaruraletxarrik zuk uzten diguzun cookiak erabiliko ditu soilik. Zure cookiak
nabigatzailearen bitartez kontrolatu ahal izango dituzu, besteak beste:
1. Errendimendu cookiak
2. Cookie funtzionalak
3. Marketin cookiak

Jarraian cookie mota bakoitzaren inguruko informazioa aurki dezakezu.
1.Errendimendu cookiak
Web orria nola erabiltzen den jasotzen duten cookiak dira ( ikusten dituzun orriak
edota akatsen bat ematen den) eta aldi berean http://www.mendukilo.com/ web
orrian eman daitezken arazoak konpontzen laguntzen dio, baita haren
kokapenean ere. Bertan jasotako informazio guztia anonimoa da eta gure gunea
nola dabilen ulertzen laguntzen digu, horrela nabigazioan errazteko hobekuntzak
aurrera eramanez.
Cookie hauek zera egiten utziko digute:
• web orrian nabigatzea
• Http://www.mendukilo.com/ zuk web gunea nola erabiltzen dezun ikusita
informazioa biltzeko, horrela gunearen erabilgarritasuna zein den
ulertzeko eta beharrezko hobekuntzak inplementatzeko. Cookie hauek ez
dute, bisita hori baino haratago, helburu publizitarioarekin jaso daitekeen
inolako informaziorik jasoko, ezta zure lehentasunei buruzkoa ere (zure
erabiltzaile datuak adibidez).
2.Cookie funtzionalak
Gure helburua, http://www.mendukilo.com/ erabiltzaileen experientzia hobetzea
besterik ez da. Cookie hauen erabilpena edozein momentuan bazter dezakezu.
Http://www.mendukilo.com/-ek hainbat konfigurazio parametroak gogoratzeko,
edota gure gunean hainbat zerbitzu edo mezuen bitartez zuen experientzia
hobetu ahal izatea; adibidez, erabiltzaileak erabili duen hizkuntza edota bere
jaioterria gogorarazten digu, informazio honek inolako marketing helburua ez
daukala.
Cookie hauek zera egiten utziko digute:
• Sesio hasierako datuak gogoratu erabiltzailea web gunera bueltatzen
denean.
Cookie hauek ez dute publizitate helburuarekin erabili daitezken zuri buruzko
daturik gordeko, edo zure lehentasunei buruzko informazioa (erabiltzaile datuak
besteak beste) bisita jakin hori baina haratago.
3.Marketing cookiak
Cookie hauek hirugarren batek kudeatuak dira, hortaz hauen herramintak erabili
ahal izango dituzu cookie hauen erabilera murrizteko. Hauetako cookie batzuk
http://www.mendukilo.com/-ari hainbat zerbitzu ematen dieten hainbat
webgunetara bide emateko erabiliko dira, besteak beste Facebok, twitter edo
Google. Hauetako cookie batzuk beste webguneetako iragarkiak aldatuko dituzte
zuen lehentasunetara egokitu daitezen.
Cookie hauek zera egiten utziko digute:
• Sare sozialekin esteka
• Http://www.mendukilo.com/ webguneari egindako bisiten informazioa
beste webgunetan dauden iragarkiei egokitzeko
Erabiltzaileak nahi izan ez gero, badago nabigatzailearen cookiak ez onartzea,
edo zerbitzu jakin baten cookiak ez onartzea

Nabigatzaile moderno guztiek cookien konfigurazioaren aldaketa uzten dute.
Doitze hauek normalean nabigatzailearen menuaren “aukera” edo “lehentasun”ean aurki daitezke.
Erabiltzaileak, edozein momentutan gune honetako cookiak desgaitu ahal
izango ditu, nabigatzailearen konfigurazioaren bidez. Adibidez
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647
• Internet explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howtomanage• cookies-in-internet-explorer-9
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitarcookies• que-los-sitios-web
• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
•
B,- CUEVAS DE ASTIZ S. L.-ek aldez aurretik abisatu gabe, bere webguenan
dagoen informazio aldatu ahal izango du, baita bere konfigurazioa eta itxura
ere.
C.- CUEVAS DE ASTIZ S. L.-ek honen bitartez publizitate engainagarria ez
egiten konpromezua hartzen du. Helburu honetarako eta hortaz, CUEVAS DE
ASTIZ S. L.-en web orrian zehar eman daitezkeen zenbaki edo forma akatsak
ez dira publizitate engainagarritzat hartuko, baldin eta hauek amaitugabeko
mantenimendu edo eguneratze baten ondorio badira. Sail honetan
esandakoaren arabera, CUEVAS DE ASTIZ S. L. konprometitu egiten da, akats
hauen berri izan eta berehala zuzentzea.
D.-CUEVAS DE ASTIZ S. L. konprometitu egiten da merkataritza mezurik ez
bidaltzea, hauek halakoak direla identifikatu gabe, Soziedade informazioko eta
komertzio elektronikoko , uztaileko 11ren legearen 34/2002 artikuloak dioena
Beteta. Hau hórrela delarik ez da merkataritza mezutzat hartuko CUEVAS DE
ASTIZ S. L.-ek bere bezeroei bidalitako informazioa, baldin eta honen helburua
bezeroa eta CUEVAS DE ASTIZ S. L.-en arteko kontratuzko harremanaren
mantenimendua, bada, halaber informazio zereginen jarduera, formakuntza eta
bezeroak enpresarekin kontratatutako berezko serbitzuaren beste aktibitate.
E.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. ez da erantzule izango, erabiltzaileak web gune
honetarako sarbidean egin dezakeen edozein balizko arauren hausteaz, edota
bertan dagoen informazioaren erabileraz.
F.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. ez da honako kasuetan erantzule izango: eman
daitezken edo ematen diren kalte galerak, haien jatorria edozein dela, informazio
erabilpenaren ondorio badira ere, ezta web site honetako eduki edo txertatutako
programak badira ere. Webgune honetan egon daitezken estekak (link) eta
hipertestuak, eta hauek web gune honen bitartez erabiltzailerari hirugarren batek
eskeinitako zerbitzuei sarbideak ez daude CUEVAS DE ASTIZ S. L.-en
kontrolpean; hortaz entitatea ez da bertan dagoen informazioaren erantzule,
ezta informazioa horren bitartez ondorioztatu daitekeen zeinahi efektu.

G.- CUEVAS DE ASTIZ S. L. ez da honako kasuetan erantzule izango: Webgune
honetan azaltzen diren, baina berezkoak ez diren hirugarren baten marka izenak,
produktu izenak, merkataritza markak. Bestalde webgune honetako esteketako
edukien zuzentasun, egiazkotasun eta zilegitasunaz ere ez da erantzule izango.
H.- Laburbilduz, erabiltzailea da webgune honetan egiten duen erabileraren
erantzule bakarra, bai zerbitzuen erabilera, bai edukiena, bai estekena, eta bai
hipertestuena ere

