1.- Informazio orokorra.JESUEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK du www.mundaiz.com webgunearen jabetza (IFK
R2000160H) eta Mundaiz kalea 30, 20012 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) heldide.
Webgune hau, bere edozein azpidomeinu edo microsite edota honetan edukitako azpiatalak
erabiliz, ulertuko da zuk, inolako mugarik gabe, irakurri, ulertu eta onartu duzula Lege Ohar honetan
jasotako erabilera-baldintzak eta era berean webgunean bertan eskuragai duzun Pribatutasunpolitika eta bere irakurketa espresuki aholkatzen dizugu. Webgunearen erabilerak, sartzeko unean
argitaratuta dagoen Lege Oharraren eta Pribatutasun-politikaren bertsioa guztiz onartzen duzula
adieraziko du. Webgunearen zerbitzu konkretu batzuetan erabiltzerakoan aplika daitezkeen
erabilera-baldintza eta zehaztapenei kalterik egin gabe.
Lege Ohar honetako zehaztapenekin ados ez bazaude, webgunea ez erabiltzeko eskatzen dizugu
arren, erabilerak berak bai Lege Oharrean bai Pribatutasun-politikan jasotzen diren zehaztapen
legalak onartzen dituzula adierazten duelako.
JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK webgune honetan agertzen diren baldintzak eta
zehaztapenak aldatzeko eskubidea du baita edukiak, informazioak, e.a. edozein momentuan
zabaltzeko ere aldez aurretik abisatu gabe. Beraz, bere kontsulta arrazoizko aldizkakotasunarekin
aholkatzen dugu egon daitezke aldaketaz jabetzeko.
Hizkuntza.Lege Ohar hau, gure Pribatutasun-politika edo webgune honetan aldizka argitara daitezkeen
gainerako edozein erabilera-araua, politika edo prozedura itzuliz gero, gaztelaniazko eta itzulitako
bertsioen artean desadostasuna egonez gero, gaztelaniazko bertsioak lehentasuna izango du.
2.- Jabetza intelektual eta industriala eta Webgunearen edukien erabilerak
Webgunen honen edukiaren eta osagaien titularra JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEA da,
beraz, berea da haren jabetza intelektual eta industriala eta bereziki webgunearen orrialdeko iturrikode, testu, irudi, diseinu, logo, programa informatiko, animazioa, datu-basi, marka, izen komertzial
edo zeinu bereizgarri guztiena.
Zerrendatze hau ez da zerrenda itxia, adibidea baino ez da eta aipatutako osagaiak Jabetza
Intelektual eta Industrialaren inguruko nazioarteko eta Espainiako araudiaren arabera babestuta
daude
Erabiltzaileak edukiaz era arduratsu eta egokian baliatu behar da, legea, morala eta orden
publikoaren arabera.
JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK Erabiltzaileari Atari honetan dagoen informazioa
bistaratzeko baimena ematen dio baita erreprodukzio pribatuak egiteko ere (deskarga-jarduera
sinplea eta bere sistema informatikoetan gordetzeko), beti ere erabilera pertsonalera bakarrik
mugatzen bada, baita kazetari-helburuetarako soilik erabiltzeko ere.
Aurreko paragrafoan espresuki ezartzen diren helburuak kenduta, Webgunearen edukiaren
erabilera, banaketa, aldaketa eta hirugarrenei ematea debekatuta dago. Era berean, publikoki
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erreproduzitzeko, moldatzeko eta komunikatzeko, edozein bide edo teknologia erabiliz, aldez
aurretik espresuki JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEKO baimena behar da. Testu honen
aurkako edozein jokabidea jabetza industrial eta intelektualaren eskubideen inguruko araudiaren
urratzea da.
Hala ere, www.mundaiz.com webgunearen erabilera baimentzen da beti ere bere osotasuna
errespetatzen bada eta JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK jabe duen Webgunea dela
jatorrizko iturria. Guztiz debekatuta dago edozein erabilera bihurritua eta bere naturaren aurkako
erabilera.
JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK bere eskubideak defendatzeko beharrezko legezko
egintzak gauzatzeko eskubidea du.
3.- Pasahitzak eta eremi pribatua
Zerbitzu batzuetara sartzeko pasahitza ematen dugun kasuetan, ERABILTZAILEAK erabat sekretuan
eta isilean zorrotz mantentzeko ardura osoa izango du. Bere zainketa, erabilera eta babesa
arduratsua izango da eta espresuki debekatuta du hirugarrenei jakinaraztea. ERABILTZAILEAREN
gain daude Webgunearen titularrari edo gainerako ERABILTZAILEENTZAT eragindako ondorio
kaltegarriak eta, beraz, bere buruari leporatuko dira. Lapurretarik, galerarik edo erabilerari edo ez
baimendutako pasahitzaren sarbiderik egotekotan, ERABILTZAILEAK hura JESUSEN BIHOTZA
MUNDAIZ IKASTETXEAN berehala komunikatu behar izango du neurri egokiak hartu ahal izateko.
ERABILTZAILEAK du beste ERABILTZAILEEI edo JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEARI berandu
komunikatzearen ondorioz eragindako kalteen ardura.
JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK ez du inolako ardurarik hartuko bere gain, datu
pertsonalen inguruan sor daitezkeen gorabeherekin, hauek ezarritako segurtasun-neurriengatik
antzematea ezinezkoa izateko moduko eraso bat edo ez baimendutako sistemarako sarbide baten
ondorioz denean edo izena eman duen bezeroak behar bezala bere datu pertsonalen eta sartzeko
pasahitzen zaintze eta babes egokia egin ez duenean.
4.- Segurtasuna.
Webgune honetan HTTPS protokoloa (SSL) erabiltzen dugu zerbitzariaren eta erabiltzailearen artean
komunikazio-kanal segurua ezartzeko datu pertsonalaren bidalketa egiteko. Zerbitzari seguru baten
bitartez emandako zerbitzua izateak erabiltzailearen ordenagailua eta zerbitzarien artean trukatzen
den informazioaren konfidentzialtasuna bermatzen du, bien artean konexio zifratua ezartzen
delako, SSL protokoloa erabiliz eta hirugarrenei sarbidea galarazten diete.
5.- Ardura.a) Orokortasunak.
JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK interesa du webgune honek eraginkortasun handiz
funtziona dezala eta sortzean eman zitzaion helburua bete dezala, baina ez da arduratzen
webgunean egon daitezkeen akats tipografikoez, bai formalak bai zenbakizkoak, ezta bertan dagoen
informazioaren zehaztasun ezaz edo posible diren disfuntzioz edo funtzionamenduko
anormaltasunez.
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JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK ez du bermatzen webgune hau edo zerbitzaria birusik
gabe daudenik eta ez du bere gain hartzen webguneari sartzeak edo sartzeko ezintasunak
eragindako kalteen ardura, ezta ordenagailuan sor daitezkeen kalteena ere, bertan biltegiratuta
dauden fitxategiak barne, erabiltzaileak web orrialde honetara sartzeko erabiltzen ari den
ordenagailuak birusak kutsatuta dagoenean, nabigatzailea behar bezala funtzionatzen ez denean
edo erabiltzen diren bertsioak eguneratuta ez daudenean.
Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau leialki eta legitimoki erabiltzeko trafikoaren
legeen eta erabileren arabera; era berean, JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEKO edo
hirugarren bateko irudia, interesak edo eskubideak urra ditzakeen inolako jokabiderik ez duela
izango, ezta webgune hau kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu edo honen erabilera normala
galarazi ahal dutenak ere.
JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEA beretzat gorde du webgune honetan agertzen diren
zehaztapen eta baldintzak aldatzeko eskubidea, baita edukiak, informazioak, e.a. edozein
momentuan eta abisatu gabe zabaltzeko eskubidea. Beraz, aldizka ea aldaketarik egon den
kontsultatzeko aholkua ematen dugu. Webgune honetan erantsi daitezkeen lege ohar eta erabilerabaldintza berriak irakurri behar izango duzu. Egin ezean, webgunean ez sartu eta ez erabili, bestela
JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEARI ardura ez diozu eskatuko eta Webgunearen edukietara
sartzeko eskubidea kentzeko edo eten egiteko beretzat gordetzen du, baita bertan emandako
zerbitzuak ere.
b) Estekak eta hiperestekak.
Webgune honek hirugarrenen webguneetarako esteka edo beste baliabide batzuetarako sarbidea
erraz dezake.
Iruditzen zaigu hauek zuentzako interesgarriak izan daitezkeela edo gure webgunearen zerbitzu
batzuk emateko beharrezkotzat jotzen dugu, baina webgune hauek ez daude inoiz gure kontrolpean
egongo.
Esteka horien helburua zera da: Interneten bidez baliabide interesgarrien bilaketa erraztea.
Hala ere, JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK ez du orrialde horien jabetza eta ez du bere
edukien berrazterketa egiten eta, horregatik, ez da haien arduradun egiten; ezta webgune hauetan
erabilgai edo eskuragai dauden zerbitzuen arduradun ere; lotutako orrialde hauen
funtzionamenduaz eta hauek datuei egiten dieten trataera eta erabileraz ere ez; ez da arduratuko
sartzeak edo erabiltzeak sor ditzakeen arau-hausteaz edo kalteaz. Esteka hauek ez dute ondorioz
ekartzen JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAREN eta eduki horien edo biltegiratzen dituzten
webguneen pertsona edo entitate titularren arteko inolako erlaziorik.
Beraz, JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAK ez duela lotutako gune hauen inguruko inolako
ardurarik hartzen bere gain, ezta bere funtzionamenduaz erantzuten, ezta hauetan biltegiratuta
dauden edukiez eta zerbitzuez, ezta esteka hauetan egon daitezkeen esteken ardura ere.
Bene-benetan, webgune hauen lege oharrak irakurtzea gomendatzen dugu eta, bereziki, orrialde
hauetan dauden pribatutasun-politikak zure datu pertsonalak sartu aurretik; eta, zalantzaren
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aurrean, pribatutasun-politika horien inguruko informazio gehiago lortzeko webgune horiekin
harremanetan jartzeko aholkatzen dizugu.
Erabiltzaileak desegokia edo legez kontrako edozein eduki, zerbitzu edo lotutako gunearen bitartez
burututako jardueraz jabetuz gero, JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEAN berehala jakinarazi
egin beharko du, kasu bakoitzean neurri egokiak hartzeko.
Guztiz debekatuta dago https://www.mundaiz.com/ webgunearen itxura erabiltzea JESUSEN
BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEKOA ez den beste batena erakusteko (“framing izenko teknika erabiliz
eta ondorio berdintsuak edo antzekoak direnak); ezta https://www.mundaiz.com/ webgunearen
edozein edukia txertatzea beste webgunean “in line linking” izeneko teknika erabiliz edo ondorio
berdintsuak edo antzekoak direnak ere, JESUSEN BIHOTZA MUNDAIZ IKASTETXEKO baimenik gabe.
Wegune hau usatzerakoan, erabiltzaileak dokumentu hau arretaz irrakurri, ulertu eta bere aholkuei
kasu egin diela ulertuko dugu. Erabiltzaileak ez badago ados datuen babesaren inguruko politika
honekin edo bertan jasotzen diren aholkuekin, mesedez ez erabiltzeko eskatzen dizuegu arren.
6.- Eskumena eta aginpidea.Baldintza hauen interpretazioaren inguruko gatazka edo borroka edo Webgune honetako
zerbitzuen inguruan sortutako afera egonez gero aplikatuko den eskumena eta legedia
Espainiakoa izango da eta Donostiako Auzitegiek eskumena izango dute.
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