HELBURUA ETA ONARPENA
Lege-ohar honek www.dekiproducts.com webgunearen erabilera arautzen du,
webgunearen jabea honakoa izanik: EKIDE, S.L., Telleria kalea 2, 20500 Arrasate
(Gipuzkoa); IFK: B20330429; telefonoa: 943 71 25 43; eta helbide elektronikoa:
ekide@ekide.es
DEKI PRODUCTS webgunean zehar nabigatzeak webgunearen erabiltzaile bilakatzen
zaitu eta Lege-Ohar honetan bildutako xedapen guztien erabateko eta erreserbarik
gabeko onarpena dakar, xedapenak aldatu ahal izango direlarik.
Erabiltzaileak webgunea modu egokian erabiliko du legeen, fede onaren, ordena
publikoaren, trafikoaren erabileraren eta Lege-Ohar honen arabera. Erabiltzailea
erantzule izango da SEPOR-en edo hirugarrenen aurrean, xedapen hauek ez
betetzearen ondorioz eragindako edozein kalte edo galera dela eta.
SARBIDE ETA ERABILERA BALDINTZAK
1.

www.dekiproducts.com webguneko jabetza intelektualeko eskubideak, bere
diseinua, nabigazio-egitura, iturburu-kodea HTML, JAVA, JavaScript eta bestelako
lengoaietako kodeekin, bere datu-baseak eta baita bertan dauden elementu
guztiak EKIDE, S.L.-ren jabetzakoak dira, eta hari soilik dagokio lehen
aipatutakoen ustiapen-eskubide esklusiboen erabilera edozein modutan eta,
bereziki, erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta eraldatze eskubideak.

2.

Baldintza orokor hauek erregulatzen dute EKIDE, S.L.-k Interneteko erabiltzaileen
eskura doan jarri duen webgunera sarrera eta webgunearen erabilera. Gune
honetara sartzeak baldintzen erreserbarik gabeko onarpena dakar. Gainera, gune
honetan eskainitako zenbait zerbitzuren erabilera kasu bakoitzean ezarritako
baldintza berezien mende egongo da, baldintza bereziak zerbitzu horiek erabiltze
soilarekin onartu egin direla ulertuko delarik.

3.

Webgunera sartzen diren erabiltzaileak berariaz baimenduta egongo dira
informazio guztia bistaratzeko, edukiak partzialki inprimatu eta deskargatzeko,
soilik ondorengo baldintzak betetzen badira:
a)

Erreproduzitutako elementuak erabiltzailearen erabilera pertsonalerako eta
pribaturako soilik badira. Beraz, berariaz debekatuta dago elementu horiek
merkataritza-helburuetarako erabiltzea edo banaketarako, komunikazio
publikorako, eraldaketarako edo deskonpilaziorako, posta elektroniko bidez
bidaltzea barne. Halaber, debekatuta dago eduki horiek hirugarrenei lagatzea
edo helaraztea edo edukiak zuzenean edo zeharka sare lokal eta interneteko
sare batera konektatuta dagoen edozein zerbitzaritan instalatzea, honela
hirugarrenak informaziora sartzea ahalbidetuz.

b)

Webgune honetan bildutako edukiak inolaz ere aldatu ez badira.

c)

Webgunean eskuragarri dauden grafikoak, ikonoak edo irudiak horiekin batera
doazen gainontzeko testuengandik edo irudiengandik bananduta erabili,
kopiatu edo banatu ez badira. Atal honetan eta gainontzekoetan jasotako

debekuak eta mugak betetzen ez badira, EKIDE, S.L.-ren jabetza
intelektualeko eskubideak urratu egin direla ulertuko da eta xede honekin
legez ezarritako erantzukizunak ekarriko ditu, legearen arabera kasu
bakoitzari dagozkion ekintza administratibo, zibil edo penalak erabili ahalko
direlarik.

