
 

 

 
 
 

Prest TO GO 

 

LEGE OHARRA 
 

 

1.-INFORMAZIO LEGALA IGMEZLI 
 

 
Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko zerbitzuei buruzko 
34/2002 Legeak (aurrerantzean IGMEZL) aurrez ikusten dituen betebeharrei 
jarraikiz, honako hau adierazten du www.presttogo.com domeinua 

15383108H zenbakidun IFK eta helbidea Jardineta nº1 2 Eskuma, 20600 
Eibar(Gipuzkoa)duen ESTHER KAREAGA OLANOren jabetzapekoa dela.  
 

ESTHER KAREAGA OLANOk ezin du bere gain hartu bere orrialdeetan 
agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren edo ez-

legezkoaren ondoriozko erantzukizunik; eta gune honetara jotzen duen 
erabiltzaileak bertan jasota dauden lege-oharrak onartzen ditu gunera 
sartzen den unean bertan. 

 

Legeak ezarritako mugekin, ESTHER KAREAGA OLANOk ez du bere gain 
hartuko Interneteko orrietan jasotzen diren datuen edo informazioen 

egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik ezaren 
ondoriozko erantzukizunik. ESTHER KAREAGA OLANOren Interneteko 

orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako behar bezala 
kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, edukiek eta 
informazioak ez dute aipatutakoa lotzen, eta ez dira inolako iritzi edo 

legezko aholkurik; izan ere, informatzeko eta hedapenerako soilik 
eskaintzeko den zerbitzua da. 

 

ESTHER KAREAGA OLANOren Internet orriek beste gune batzuetarako 
estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager daitekeen 

edukiagatik erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune honetan 
dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak 
ESTHER KAREAGA OLANOrenak edo haren lizentziadunenak dira.  

 

http://www.presttogo.com/


 

 

 

 

 

 

 

2.-JABETZA INTELEKTUALA 

 

 
Kredituetan aipatzen diren kasuak izan ezik, beste eduki guztiak, Prest TO 
GO-enak dira. 
 

Kredituak 
 

-Helduentzako ikastaroetan eta Udako ikastaroetan erabilitako argazkiak 
Alpadia, New College Group eta Prest TO GO lizentziapean aurkitzen dira. 
 

 

 

3.-ERANTZUNKIZUNAK 

 

Webgune honetan sartzen den pertsona orok ERABILTZAILE rola onartzen 
du eta, beraz, hemen azaldutako xedapenak ondo begiratzeko eta 

betetzeko konpromisua hartzen du, eta baita indarrean dagoen legeetan 
adierazten den eta aplikagarria den beste edozein xedapena betetzekoa ere. 

 

Prest TO GO-k, edozein momentutan eta horren berri eman beharrik gabe, 
edukietan eta webguneko elementuetan aldaketak, eguneraketak edo 

mantentze-lanak egin ditzake. Hauek egiten dituen bitartean, baliteke 
webgunea erabilgarri ez egotea. Prest TO GO-k ez du webgunea erabilgarri 

ez egiteagatik, honek eragin ditzakeen ondorioengatik edo webgunea erabili 
ezin izanagatik gerta daitekeen edozein kalteagatik erantzukizunik hartuko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgunean dauden edukiak izaera orokorrekoak dira eta ez dute parteen 
arteko merkatari erlazio-juridikorik suposatzen. Prest TO GO-k ez du 

webgunean ematen den informazioari esker hartutako erabakiengatik 
erantzukizunik hartuko, ez eta webgunean eskuratutako informazioa 
kontutan hartuz egindako ekintzek erabiltzailean edo hirugarren parteren 
batean gauzatutako kalteengatik ere. 

 

Webgune honetan ematen diren beste webgune batzuetarako esteken 
helburua erabiltzaileari informazioa eman baino ez da. Prest TO GO-k ez du 
erantzukizunik hartzen beste batzuen webguneetarako esteken zerbitzuak 

legez kontrakoak badira edota eguneratuak edo erabilgarri ez badaude, ez 
eta hauek akatsen bat badute edo ez badute balio. 

 

Prest TO GO-k webgune honen bidez baldintza bereziak dituzten zerbitzu 

edo produktuak eskaini ahal ditu eta kasu horretan baldintza horiek lege 
ohar hau ordezkatuko, osatuko edo aldatuko lukete; Baldintza osagarri 
horiek dokumentu honetan sartuko dira. 

 

Webgune honen egiten duzun erabileraren erantzule zu zeu izango zara, 
dagokien lege xedapenak aplikatu ostean geratzen diren kasuetan izan ezik.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.-DATU PERTSONALAREN BABESA. 

 

Prest TO GO-k lortutako datu pertsonalak konfidentzialtasun osoz gordeko 
ditu eta beharrezko neurriak hartuko ditu abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, 
ezarritakoaren arabera eta bere garapen arauen arabera. 

Edozein kasutan ere, erabiltzaileak aplikagarri diren arauek onartutako 
eskubideak erabili ditzake, bereziki, sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko edo 
aurka egiteko eskubideak, horretarako idatzi info@presttogo.com 

 
 

5.-APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA. 
 
 

Webgune honekin lotura duen edozein eztabaida edo gai ebazteko, 
erabiltzaileak eta Prest TO GO-k Espainiako legearen aurrean 

erantzuteko erabakia hartzen dute. 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

COOKIEI BURUZKO OHARRA  
 
 
Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen 
ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen 

dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen 
duzu.  

 
Jakinarazten dizugu www.presttogo.com webguneak, ESTHER KAREAGA 
OLANOren jabetza eta ardurapekoak, behar bezala jardun dezan, nabigazio-

sistemak zenbait nabigazio-datu (“Cookieak”) erabiltzen dituela 
webgunearen erabiltzaileei zerbitzu pertsonalizatuagoa eskaintzeko. 

“Cookieak” testu-artxibo txikiak dira, eta webguneetan eta aplikazioetan 
nabigatzean nabigatzaileak gorde egiten ditu. Honako informazio hau lor 
daiteke: ordenagailuak webgunera konektatzeko erabiltzen duen IP 

helbidea, eskatutako webgunearen URL helbidea, konexio-ordua eta 
erabiltzailearen inguru informatikoaren sistema eragileari buruzko bestelako 

parametro batzuk. Informazio hori saioa identifikatzeko soilik jasotzen da, 
webgunearen azterketa errazteko.  

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Webgune honetan erabilitako cookie-ak 
 

 

ESTHER KAREAGA OLANOk bere webgunean “cookie” teknikoak –

salbuespena dira ez dituztelako erabiltzaile/nabigatzaileen datuak 

hautematen eta analitikoak erabiltzen ditu, bereak eta hirugarrenenak 
(Youtube, Creative Commons, Twitter) eta zerbitzuko cookie analitiko 
guztiak Google Analytics-enak dira; hori Google, Inc. Google Analytics-ek 

eskaintzen duen zerbitzu bat da, erabiltzailearen ekipoaren informazioa 
jasotzen du aplikazioaren jarduerari buruzko txostenak lortzeko, eta 
bildutako  informazioa Estatu Batuetan dauden zerbitzarietan gordetzen du.   

 

 

Dena dela, izaera pertsonaleko datuak antzematen badira –kasu honetan 
sarbideko IP soilik–, jakin ezazue datu horiek ESTHER KAREAGA OLANOren 

ardurapean dagoen Fitxategi batean tratatu eta gordeko direla. Izaera 
Pertsonaleko Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoaren 15 eta 16. artikuluei jarraikiz, jakinarazi nahi dizugu 

datuetara iristeko, datuok zuzentzeko, ezeztatzeko edo haien aurka egiteko 
eskubidea erabil ditzakezula honako helbide honetan:  info@prestogo.com 
 

Erabiltzaileari jakinarazten zaio Googlek beste batzuei igor diezaiekela 
informazio hori legeak hala eskatzen duenean edo beste horiek Googleren 

kontura prozesatzen dutenean informazioa. Googlek ez du erabiltzailearen 
IP helbidea berak duen beste ezein daturekin lotzen, eta modu guztiz 
anonimoan egingo dute. 

Cookieak arbuiatzeko edo ezeztatzeko, honako helbide honetara jo daiteke: 

 

https://twitter.com/privacy 

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ 

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html 

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html


 
 

 

Cookie-ak ezabatu edo desaktibatu 
 
 

Dena dela, erabiltzaileak bere nabigazio-sistemako aukera gaitu dezake 
cookieak instalatzea debekatzeko, eta halakoetan, ez da ESTHER KAREAGA 
OLANOren erantzukizuna izango Cookieak ezgaitzeak webgune honek 

eskaintzen dituen zerbitzuetako batzuk behar bezala ez jardutea eragiten 
badu.  

Cookiei buruz eta haiek ezgaitzeko moduari buruz informazio gehiago nahi 
baduzu, zure nabigazio-sistemaren arabera, honako esteka hauek kontsulta 

ditzakezu: (www.aboutcookies.org) eta 

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 
 

Gainera, erabiltzen ari den nabigatzailetik bertatik ere ezgai ditzake 

cookieak; eta nabigatzailerik ohikoenetan, honako hau egin behar da:  
 

- Microsoft Internet Explorer, Tresnak aukeran → 

Interneteko aukerak → Pribatutasuna → Konfigurazioa. 

 

- Firefox, Tresnak aukeran →  Aukerak →  Pribatutasuna → 

Cookieak. 
 

-Chrome: Konfigurazioa →  Aukera aurreratuak → 

Pribatutasuna → Edukiaren konfigurazioa. 

 

 Safari: Lehentasunak → Segurtasuna 
 

Erabiltzaileak ezer egin ezean, eta ESTHER KAREAGA OLANOk Cookien 
erabilerari buruzko informazioa eman ondoren erabiltzaileak berak 

ezgaitzen ez baditu, Googlek datuak tratatzeko baimena ematen duela 
ulertzen da, ohar honetan jasotzen den moduan eta bertan jasotzen diren 
helburuetarako. 

 

Zalantzarik izanez gero edo bestelako iruzkinen bat egin nahi izanez gero, 

www.presttogo.com-era jo dezakezu jendeari arreta egiteko dituen 
bitartekoetako edozein erabilita. 
 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

