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Webgune honen jabea honakoa da: ISART INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.L. 
 
Erabiltzeko baldintzak  
 
Webgune hau erabiltzeak bertan dauden termino eta baldintzak onartzea dakar. Gure web-atarira sartzean honako 
arauak betetzea onartzen ari zara:  
 
- Beharrezkoa da Legeari, moralari eta erabilera eta usadio-ohitura egokiei jarraiki jokatzea. Horrenbestez, arau hau 
edo jarraian datozenak ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte-ordainei dagokienez, arauak bete ez dituen horrek 
erantzun beharko du: 
  
- Debekatua dago web-atari honen edukien kopia, bikoizketa, aurretiazko banaketa, komertzializazioa edota 
tankerakorik egitea, baita informazio-iturriak aipatuta ere; nolanahi ere, enpresa-titularrak idatziz horretarako 
propio baimena eman badu, egin ahalko luke.  
 
- Erabat debekatua dago, titularrak aurrez baimenik eman gabe, web-orrialde honetarako lotura egitea. 
  
Lege-ohartarazpenak 
 
Web-atari honetako eduki guztiak jabetza intelektualari eta/edo industrialari dagozkien eskubideek babestuak 
daude, egun dauden baliabideetan edota etorkizunean sor daitezkeenetan baliodunak eta babestuak daudenak.  
 
Jabe bakarra, edo baldin badagokio eskubide horiek baliatzeko baimena duena “Titulartasuna” izeneko atalean ageri 
den enpresa izango da.   
 
Isart instalaciones y Equipamientos de Seguridad S.L enpresak beretzat gordetzen du noiznahi web-orrialde honetako 
informazioa eguneratu edo aldatzeko eskubidea, eta baita bertan sartzeko baimena mugatu edo galaraztekoa ere, 
denboraldi baterako edo behin betirako, berak egokiena hori dela irizten badio.  
 
Enpresa titularrak ez du bere bizkar hartuko web-atari honetan lotura (esteka) bidez hirugarren batzuen web 
guneetan dagoen informazioaren erantzukizuna. 
 
Enpresa titularra ez da inola ere konexio-zerbitzuen edo zerbitzarien erruz  geratzen diren hutsuneen erantzule 
egingo, eta ezta birus informatikoak eragin ditzakeen kalteen erantzule ere.  
 
Datu pertsonalak 
 
Web-atari honetako zenbait gunetan sarbidea izateko zenbait datu pertsonal eman beharko dizkiguzu.  
 
Datu Pertsonalen Babeserako Abenduaren 13ko 15/e 1999 Lege Organikoak eta Informazioaren Gizarteko Zerbitzuen 
34/2002 Legeak dioena betez, jakinarazi nahi dizugu emandako datuak gure jabetzako fitxategi automatizatuetan 
jaso eta tratatuko direla. Datu horien tratamendua indarrean dagoen Legeari jarraiki egingo da, eta behar denean 
datuon konfidentzialtasuna eta erabilera egokia zainduta.  
 
Isart Instalaciones y Equipamientos de Seguridad S.L enpresak merkataritza-helburuetarako edota informazioa 
emateko baino ez ditu erabiliko zure datu pertsonalak.  
 
Edozein erabiltzailek enpresa titularraren aurrean erabil dezake datuetara sartzeko, datuak aldatzeko, aurka egiteko 
eta ezeztatzeko eskubidea. Horretarako, aski du bertara idatzi bat bidaltzea posta bidez edo helbide elektronikoaren 
bitartez.  


