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PRIBATUTASUN POLITIKA 
 
Konfidentzialtasuna eta datuen babesa 
 
2016ko apirilaren 27ko DBEOan aurreikusitakoaren ondorioetarako, FELSINEE Osasuna, S.L.U.k 
erabiltzaileari jakinarazi dio datu pertsonalen tratamendu automatizatu bat dagoela, FELSINEE 
Osasuna, S.L.U.k sortua eta bere ardurapean, erabiltzailearekiko harremanaren mantentze-
lanak eta kudeaketa egiteko, bai eta informazio-lanak egiteko ere. Baldintza orokor hauek 
onartzen direnean, FELSINEE Osasuna, S.L.U.k bere zerbitzuak emateko ezinbestekoak diren 
datu batzuk bildu beharko ditu. 
 

Fitxategiak eta formularioak erregistratzea 
 
Erregistro-inprimakia betetzea nahitaezkoa da webgunean eskaintzen diren zerbitzu jakin 
batzuetara sartzeko eta haietaz gozatzeko. Eskatutako datu pertsonalak ez emateak edo 
datuak babesteko politika hau ez onartzeak datu pertsonalak eskatzen diren promozioetako 
edozeinetan harpidetzea, erregistratzea edo parte hartzea eragozten du. 

 
2016ko apirilaren 27ko DBEOn aurreikusitakoaren ondorioetarako, jakinarazten dizugu 
erabiltzaile gisa erregistratzearen ondorioz lortzen diren datu pertsonalak FELSINEE Osasuna 
S.L.U.ren titulartasuneko fitxategi batean sartuko direla (IFK: B75158204; helbidea: Ibargarai 
etorbidea 17, BJ, Bergara, 20570, Gipuzkoa), eta 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritako 
segurtasun-neurriak ezarriko direla. 
 

Emandako datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna 
 
Erabiltzailea da datuen egiazkotasunaren eta zuzentasunaren erantzule bakarra, eta FELSINEE 
Osasuna, S.L.U.k ez du horren gaineko erantzukizunik izango. Erabiltzaileek bermatu egiten 
dute emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta benetakotasuna, eta behar 
bezala eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen dute. Erabiltzaileak erregistratzeko edo 
harpidetzeko formularioan informazio osoa eta zuzena ematea onartzen du. FELSINEE 
Osasuna, S.L.U.k ez du erantzuten berak prestatutakoak ez diren eta beste iturri batek 
adierazten dituen informazioen egiazkotasunaz, eta, beraz, ez du bere gain hartzen inolako 
erantzukizunik informazio hori erabiltzeagatik sor daitezkeen balizko kalteei dagokienez. 
FELSINEE Osasuna, S.L.U.k bere web-orrietan jasotako informazioa eguneratzeko, aldatzeko 
edo ezabatzeko eskubidea gordetzen du, eta informazio hori eskuratzeko aukera mugatu edo 
ukatu ere egin dezake. FELSINEE Osasuna, S.L.U. salbuetsi egiten da FELSINEE Osasuna, S.L.U.k 
emandako informazioan izandako akats, akats edo ez-egiteen ondorioz erabiltzaileak izan 
dezakeen edozein kalte edo galeraren erantzukizunetik, betiere FELSINEE Osasuna, S.L.U.tik 
kanpoko iturrietatik badator. 
 

Cookie-ak 
 
www.felsinee.net webguneak cookie-ak erabiltzen ditu, informazio-fitxategi fisiko horiek 
erabiltzailearen terminalean bertan daudela kontuan hartuta, eta erabiltzaileak atarian 
nabigatzea errazteko balio dute. Nolanahi ere, erabiltzaileak aukera du nabigatzailea 
konfiguratzeko, fitxategi horiek instalatzea galarazteko moduan. 
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Helburuak 
 
FELSINEE Osasuna, S.L.U.ren helburuak erabiltzailearekiko harremana mantentzea eta 
kudeatzea eta informazio-lanak egitea dira. 
 

Adingabeak 
 
Gure zerbitzuetako batzuk berariaz adingabeei zuzenduta badaude, FELSINEE Osasuna, S.L.U.k 
gurasoen edo tutoreen adostasuna eskatuko du datu pertsonalak jasotzeko edo, hala 
badagokio, datuak automatikoki tratatzeko. 
 

Datuak hirugarrenei lagatzea 
 
FELSINEE Osasuna, S.L.U.k ez dizkie erabiltzaileen datuak hirugarrenei lagako. 
 

Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko eta datuen 
aurka egiteko eskubideak erabiltzea 
 
Interneteko helbide honetan (www.felsinee.net) edo posta arruntez (FELSINEE Osasuna, S.L.U., 
Ref.) bidali ahal izango ditu komunikazioak eta erabili ahal izango ditu datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, transferitzeko eta aurkaratzeko eskubideak. RGPD, 
Ibargarai etorbidea 17, BJ, Bergara, 20570, Gipuzkoa. Eskubide horiek baliatzeko, beharrezkoa 
da FELSINEE Osasuna, S.L.U.ren aurrean zure nortasuna egiaztatzea, Nortasun Agiri 
Nazionalaren fotokopia edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bitarteko bidalita. Hala 
ere, zure erregistro-datuak aldatu edo zuzendu ahal izango dira Sitean bertan, aldez aurretik 
erabiltzailearekin eta pasahitzarekin identifikatuta. 
 

Segurtasun-neurriak 
 
FELSINEE Osasuna, S.L.U.k legez eskatzen diren datu pertsonalak babesteko segurtasun-mailak 
hartu ditu, eta bere esku dauden beste bitarteko eta neurri tekniko batzuk instalatzen saiatzen 
dira, FELSINEE Osasuna, S.L.U.ri emandako datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, 
baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko, eta ez du erantzukizunik izango 
interferentziek, omisioek, etenek, birus informatikoek eta telefono-matxurek eragin ditzaketen 
kalte edo galerengatik. Sistema elektroniko hau, FELSINEE Osasuna, S.L.U.rekin zerikusirik ez 
duten arrazoiengatik; sistema elektroniko honen erabileran atzerapenak edo blokeoak izatea, 
Datu Prozesuen Zentroko, Interneteko sistemako edo beste sistema elektroniko batzuetako 
urritasunak edo gainkargak direla-eta; eta hirugarrenek FELSINEEren kontroletik kanpoko 
bidegabeko intromisioen bidez sor ditzaketen kalteak. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du 
Interneteko segurtasun neurriak ez direla gaindiezinak. 
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Onarpena eta adostasuna 
 
Erabiltzaileak adierazten du datu pertsonalen babesari buruzko baldintzei buruzko informazioa 
jaso duela, eta onartzen du FELSINEE Osasuna, S.L.U.k datu horiek modu automatizatuan 
tratatzea, datu pertsonalak babesteko politika honetan adierazitako moduan eta 
helburuetarako. Atarian emandako zerbitzu batzuek baldintza bereziak izan ditzakete, datu 
pertsonalen babesaren arloko aurreikuspen espezifikoekin. 


