LEGE OHARRA
ANDUTZA LANDETXEAk ekainak 11ko Gizartearen Informazioa eta Merkataritza
Elektronikoaren 34/2002 Legeak ezartzen duena betetzen du, baita Europako
Parlamentuko (UE) 2016/679 Arautegiak eta 2016ko apirilaren 27ko Kontseiluak
ezarritakoa ere, datu pertsonalen tratamenduaren inguruan pertsona fisikoen babesari
dagokionez eta datu hauen zirkulazio libreari dagokionez. Eta helburu honekin sortu da
ondoko lege oharra.
ANDUTZA LANDETXEAk www.casaruralandutza.com web orrian beharrezko irizten
dituen aldaketak, aldez aurretik jakinarazi gabe, egiteko eskubidea gordetzen du,
edukiak eta ematen dituen zerbitzuak aldatu, kendu edo gehitu ditzakeelarik, baita
hauek agertzen diren edo kokatzen diren modua aldatu ere.
Erabiltzaileak, emandako datuak egiazkoak direla bermatzen du eta horitan edozein
aldaketa jakinaraztearen arduradun egiten da. Erabiltzaileak www.casaruralandutza.com
web orriko inprimaki ezberdinetan hirugarren pertsonei buruzko izaera pertsonaleko
datuak eman dituen kasuan, erabiltzaileak datuak sartuak izan aurretik jakinarazi
beharko die haiei lege ohar honetan azaltzen diren gaiei buruz.
Erabiltzaile izango da ANDUTZA LANDETXEAri, edo hirugarren bati, eragindako edozein
kalteren, zuzena edo ez zeharkakoa, erantzule bakarra, inprimakia betetzean emandako
datu faltsuen, zehaztugabeen edo eguneratu gabeen ondorioz.

Epigrafea

Datu Babesari buruzko
oinarrizko informazioa

Arduraduna

Andutza Landetxea

Andutza - ZBI 00018
Angelutxu Auzoa - 15
48287 Ea (Bizkaia)
andutza@nekatur.net - 635 733 569

Helburua

Bere erreserba eskaerak/
kontsultak bideratzea

Bere datu pertsonalak atariaren bidez eskainitako
zerbitzua emateko, erabiltzaileak eskatu izan dezakeen
informazioa bidaltzeko eta etorkizunean bere
interesekoak irizten diren enpresaren jarduerei buruzko
komunikazioentzako soilik erabiliko dira.

Zerbitzuen, eskaintzen eta
beste intereseko informazioen
bidalketa.

Informazio Gehigarria

Emandako datu pertsonalak, interesatuak euren
ezabapena eskatzen ez duen bitartean gordeko dira.
Legitimazioa

Consentimiento del interesado

Dagokion laukia markatu badu, gure produktu eta
zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzeko oinarri
legala bere baimena da, edozein momentutan kendu
dezakeena, helburu honetarako baimenaren kentzeak
ez duelarik zuk egindako beste eskaeren tramitazioa/
kudeaketa baldintzatuko.

Hartzaileak

No se cederán datos a terceros,
salvo obligación legal

Datuak ez zaizkio hirugarren bati emango, legezko
betebeharra ematen den kasuetan izan ezik.

Eskubideak

Acceder, rectificar y suprimir
los datos, así como otros
derechos, como se explica en la
información adicional.

Andutza Landetxeak bere datu pertsonalak tratatzen
ari garen baieztatzeko eskubidea du, beraz, datu
pertsonalak atzitu, datu zehaztugabeak zuzendu edo
bere ezabatzea eskatu dezake datuak gehiago behar
ez direnean.

Jabetza Intelektuala eta Industriala
Webgune honetako edukiak, testuak, irudiak, hotsak, animazioak, etab., baita bere diseinu
grafikoa eta iturburu-kodea jabetza intelektual eta industrialeko Espainiako legediak
babesten ditu ANDUTZA LANDETXEAren alde. Beraz, guztiz debekatuta geratzen da
bere erreprodukzioa, banaketa edo komunikazio publikoa, osoa edo partziala, ANDUTZA
LANDETXEAk espres emandako baimenik gabe.

Loturak
ANDUTZA LANDETXEAk ez du web orrian izan litezkeen kanpo loturei dagokionez
inongo erantzukizunik onartzen, beraz, erabiltzaileak bere erantzukizunpean bakarrik ona
sartuko edukira eta horietan zuzentzen duten erabilera baldintzetan.

