
Lege-oharra
Bat etorrita 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak,  Informazio Gizartearen eta Merkataritza 
Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoak, dioenarekin, ondoren zehazten dira webguArregia, 
5 - 48144 Zeanuri (Bizkaia)ne honen arduradunaren datuak. Gune horren jabea eta 
kudeatzailea Gontzal Mendibil da:

Izen soziala: Gontzal Mendibil
Izen komertziala: Gontzal Mendibil
Helbide soziala: Arregia, 5 - 48144 Zeanuri (Bizkaia)
IFK / IFZ: 14 926 760 J
Mugikorra: 609 471 231

Helbide elekronikoa: gontzalmendibil@gmail.com
Domeinuaren izenak: www.gontzalmendibil.com
Profil sozialak: Facebook, YouTube.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf


Helburua
Gontzal Mendibil(e)k, webgunearen arduradunak, erabiltzaileen eskura jartzen du agiri 
hau, zeinaren bidez bete nahi baititu 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio 
Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoak, ezarritako 
betebeharrak, eta jakinarazi nahi baitie webgunearen erabiltzaileei zeintzuk diren gunea 
erabiltzeko baldintzak. 

Webgune honetara sartzen denak erabiltzaile izaera onartzen du, eta konpromisoa 
hartzen du zorrotz gorde eta beteko dituela hemen ezarritako xedapenak eta aplikagarri 
diren gainerako lege-xedapenak. 

Gontzal Mendibil(e)k beretzat gordetzen du webgune honetan atera daitekeen edozein 
eratako informazioa aldatzeko eskubidea, obligaziorik ez duelarik obligazio horien berri 
emateko erabiltzaileei, ulertzen baita nahikoa dela webgune honetan argitaratuta.  

Erantzukizuna



Gontzal Mendibil(e)k ez du bere gain hartzen bere webgunean argitaratutako 
informaziotik eratorri daitekeen inolako erantzukizunik, beti ere informazio hori 
manipulatua izan bada edo harekin zerikusirik ez duen hirugarren batek sartua.

Webgune honek cookieak erabil ditzake (informazio-artxibo txikiak, zerbitzariak bidaltzen 
dituenak gunera sartzen den ordenagailura) funtzio jakin batzuk egiteko, zeinak 
ezinbestekoak baitira guneak behar bezala funtzionatzeko eta hura behar bezala 
bisualizatzeko (Kontsultatu gure  COOKIE-EN POLITIKA).

Litekeena da bezeroaren webgunetik hirugarrenen webguneko eduki batzuetara 
birbidaltzea. Kontuan izanda Gontzal Mendibil(e)k ezin dituela beti kontrolatu bere web 
orrietan hirugarrenek sartutako edukiak, ez du bere gain inolako erantzukizunik hartzen 
eduki horien inguruan. Nolanahi ere, Gontzal Mendibil(e)k adierazten du berehala 
kenduko duela edozein eduki, baldin eta estatuko edo nazioarteko legeriaren, moralaren 
eta ordena publikoaren aurkakoa bada, berehala kenduko du webgune horretarako 
birbidalketa, eta eduki horren berri emango die eskudun agintariei.

https://www.acvmultimedia.com/politica-de-cookies

