
 

 

 

 

LEGE-OHARRA 

 
 

Informazio orokorra 

 

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 

34/2002 Legearen 10. artikuluan aurreikusitakoa betez, jakinarazten da 

http://www.coaatalava.org URL helbidea (aurrerantzean, web gunea) ARABAKO 

APAREJADOREEN ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAK erregistratutako domeinua 

dela. 

ARABAKO APAREJADOREEN ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN datuak honako 

hauek dira: 

- Q0175002E IFK 

- Helbidea: Senda José Luis Gonzalo Bilbao kalea 1, behea. 01008 Vitoria-Gasteiz, Araba 

- Harremanetarako emaila: Info@coaatalava.org 

- Telefonoa: 945 222 866 

 

ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALA arduratzen da WEB 

GUNEAREN edukiez http://www.coaatalava.org 
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DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN HARREMANETARAKO DATUAK: 
Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría SLU 
DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN IFK: 
B82663188 
DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN HELBIDEA: 
GENOVA KALEA 26, 28004, MADRIL 
DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN TELEFONOA: 914311244 
Datuak BABESTEKO ORDEZKARIAREN EMAILEA: protecciondedatos@grupopsn.es 
 
Erabilera-baldintzak 
Webgune honetara sartzeak eta hura erabiltzeak Erabiltzaile izaera ematen du, eta gune 
honetan nabigatzean, legezko abisu honetako klausula guztiak onartzen ditu, berariaz eta 
erreserbarik gabe. Hori dela eta, erabiltzaileari eskatzen diogu irakur dezala arretaz lege-ohar 
hau. 
ARABAKO APAREJADOREEN ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAK bere kabuz alda 
ditzake gune honetako baldintzak eta baldintzak, eta, kasu horretan, beste termino eta baldintza 
batzuk argitaratuko ditu web-orrian. 
Erabiltzaileak doakoa eta librea da webgune horretara sartzea eta hura erabiltzea; hala ere, 
webgunearen zati jakin batzuek elkargokideentzat erreserbatutako sarbidea dute, erabiltzaile-
identifikadore baten eta pasahitzaren bidez. 
Elkargokide ez diren erabiltzaileek webguneko atal publikoak bisitatu ahal izango dituzte, eta ez 
dute inoiz sarbide mugatuko ataletara sartzen saiatu beharko, erabiltzaile bat eta pasahitza 
esleituz baimendu ez bazaie behintzat. 
Nolanahi ere, Erabiltzaileak bere gain hartzen du web orri hau erabiltzeko erantzukizuna, eta 
fede onez eta arduraz nabigatzeko konpromisoa hartzen du. 
Edozein momentutan, ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO 
OFIZIALAK alde bakarretik alda ditzake, aldez aurretik abisatu gabe, webgunearen aurkezpena 
eta/edo konfigurazioa, bai eta emandako zerbitzuak eta edukiak ere. 
 
ERABILTZAILEAREN erantzukizuna 
ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du WEB EGOITZA eta bertan eskaintzen den informazioa 
ez erabiltzeko legearen, moralaren edo ordena publikoaren aurkako jardueretarako, eta, oro 
har, ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAK ezarritako 
baldintzen araberako erabilera egiteko. Erabiltzailearen iritziak, edukiak eta, oro har, egiten 
dituen jarduera guztiak bere erantzukizun esklusibokoak dira, eta ezin zaio ARABAKO 
APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALARI egotzi bere borondatearekin 
zerikusirik ez duten jarduera horien ondoriozko kalte edo galeren erantzukizuna, eta hark ez du 
horien berri. 
 
ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN 
ERANTZUKIZUNA 
ARABAKO APAREJADOREEN ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALA ez da WEB GUNEra 
sartzean edo haren edukietan gertatzen diren akatsen erantzule izango, baina akats horiek ez 
gertatzeko ahalik eta ardura handiena izan dezake. 
ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAK eskubidea du WEB 
GUNEAREN IRISGARRITASUNA aldi baterako eteteko, aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe, 
hura mantentzeko, konpontzeko, eguneratzeko edo hobetzeko lanak egin behar badira. 
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Jabetza intelektuala eta industriala 
WEB GUNEKO eduki guztiak (datu-baseak, irudiak, marrazkiak, grafikoak, testu-fitxategiak, 
audioa, bideoa eta softwarea barne) ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN 
ELKARGO OFIZIALAREN jabetzakoak dira, eta jabetza intelektualari eta industrialari buruzko arau 
nazionalek eta nazioartekoek babesten dituzte, eskubide guztiak erreserbatuta. 
WEB SITIOAN ageri diren domeinu-izena, markak, errotuluak, zeinu bereizgarriak edo logoak 
ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN titulartasunekoak 
dira 
Une honetan, edo etorkizunean, Interneteko gune honetan egon daitezkeen testu, marrazki 
grafiko, bideo edo audio-euskarri guztiak ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN 
ELKARGO OFIZIALAREN jabetzakoak dira, eta ezingo dira aldatu, kopiatu, aldatu, osorik edo zati 
batean erreproduzitu, egokitu edo itzuli KOMUN-ERABILTZAILEAREN EDO hirugarrenen 
baimenik gabe. 
Web Gune honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta jabetza intelektualeko 
edo industrialeko eskubideak kaltetzeak legez ezarritako erantzukizunak eragingo ditu. 
 
Hiperestekak 
Besteren web orri batetik ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO 
OFIZIALAREN WEB EGOITZAKO edozein orritara hiperesteka ezartzeko, baldintza hauek bete 
beharko dira: 
- Ezin da erreproduzitu ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO 
OFIZIALAREN WEB GUNEKO ezein zerbitzu, ez osorik ez zati batean. 
- ARABAKO APAREJADOREEN ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAREN WEB 
EGOITZAREN orriei eta horien zerbitzuei buruzko adierazpen faltsu, oker edo okerrik ez da 
sartuko. 
- ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALA inola ere ez da 
arduratuko web orrian publikoaren eskura jarritako eduki, informazio, adierazpen, iritzi edo 
zerbitzuez, web gune honetara hiperesteka ezartzen bada. 
- Edozein hiperesteka SITIO WEB-en orri nagusira egingo da. 
Web gunean dauden hiperestekak aldez aurretik adostu dira estekatutako webguneen 
titularrekin. ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTU TEKNIKOEN KOLEGIO OFIZIALA ez da 
erabiltzaileek estekatutako orri horietan egiten dituzten erabilera okerraren eta legearen, 
moralaren edo ordena publikoaren aurkako jardueren erantzule izango. 
 
Erabilera-baldintzen indarraldia 
Web Gune honen erabilera-baldintzak mugagabeak dira. ARABAKO APAREJADORE ETA 
ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALAK, nolanahi ere, eskubide aldebakarrekoa izango du 
horietara sartzeko baldintzak eta horien edukia aldatzeko. 
 
Klausulen deuseztasuna eta eraginkortasunik eza 
Baldintza horietan jasotako edozein klausula erabat edo zati batean deusez edo eragingabe 
deklaratzen bada, deuseztasun horrek xedapen horri bakarrik eragingo dio, edo deuseza edo 
eragingabea den xedapen zatiari; gainerako guztian, baldintzek bere horretan jarraituko dute. 
 
 
 
 
 



 
 
Legeria eta jurisdikzio aplikagarriak 
WEB GUNE honetako zerbitzua eta erabilera-baldintza hauek Espainiako legediaren arabera 
arautzen dira. 
ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALA eta ERABILTZAILEA, 
beste edozein foruri berariaz uko eginda, webgune honetara sartzetik edo hura erabiltzetik 
erator daitekeen edozein eztabaidatarako, Arabako (Espainia) epaitegi eta auzitegietara joko 
dute. 
WEB GUNE honen bidez emandako zerbitzuei dagozkien auzigaiak kontsumoko arbitraje-
auzitegien, bitartekarien edo ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO 
OFIZIALARI atxikita dauden antzeko auzitegien bidez ebatziko dira, eztabaida gertatzen den 
unean, bai eta dagozkien Espainiako epaitegi eta auzitegien bidez ere. 


