AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO
IDENTIFICACIÓN DA TITULAR
Información sobre o titular do sitio web: www.artigo14.es
Razón social: ARTIGO 14, S.C.G
CIF/NIF: F-70501770
Domicilio social: Fonte de San Antonio, 17, 1ºD, 15702
Santiago de Compostela
Teléfono: 881 16 84 19
E-mail: info@artigo14.es

1. AVISO LEGAL.
De acordo co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos
da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (a “ LSSI”), poñemos
no seu coñecemento que o sitio web www.artigo14.es (o “Sitio web”) é
operado por Artigo 14 S.C.G (a “Titular”), cuxo domicilio profesional atópase
en C/ Fonte de Santo Antonio, 17, 1º, 15702, Santiago de Compostela.
Pode obter máis información sobre a Titular a través da sección “ARTIGO
14” do Sitio web.
O presente documento contén o aviso legal e as condicións de uso do Sitio
web (o “Aviso Legal”) que ARTIGO 14 pon a disposición dos usuarios.
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O acceso e utilización do Sitio web polo usuario (o “Usuario”) supón que este
acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo os termos e
condicións recollidos no presente Aviso Legal, así como na Política de
Cookies do Sitio web. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente
Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio
web, xa que este e as súas condicións de uso poden sufrir modificacións.

2. CONDICIÓNS DE USO
O Usuario comprométese a non usar o Sitio web con fins fraudulentos, así
como a non levar a cabo conduta algunha que puidese danar a imaxe, os
intereses e os dereitos das Titulares ou de terceiros. Así mesmo, o Usuario
comprométese a non realizar acto algún con obxecto de danar, inutilizar ou
sobrecargar o Sitio web, ou que impedise, de calquera forma, a normal
utilización e funcionamento do mesmo.
Infórmase o Usuario de que no caso de que incumpra o contido do presente
Aviso Legal, ou de calquera outros termos ou condicións particulares
recollidos no Sitio web, ARTIGO 14 resérvase o dereito para limitar,
suspender ou terminar o seu acceso ao Sitio web, adoptando calquera
medida técnica que sexa necesaria con ese fin.
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Así mesmo, a Sociedade se reserva a posibilidade de exercer tales medidas
no caso de que sospeite razoablemente que o Usuario está a vulnerar
calquera dos termos condiciones recollidos no presente Aviso Legal.
Finalmente, poñemos en coñecemento do Usuario que as Titulares se
reservan a facultade de, en todo momento, decidir sobre a continuidade dos
servizos da sociedade da información que presta a través do Sitio web.
Queda prohibido o establecemento de ligazóns con destino ao Sitio web, a
menos que o mesmo fose previamente autorizado polo Titular. En calquera
caso, unha vez autorizado a ligazón por ARTIGO 14 o mesmo deberá
establecerse nos seguintes termos:
 A ligazón unicamente vinculará coa home page - ou páxina principal
do Sitio web.
 A ligazón non poderá consistir en frames - ou marcos que permitan a
visualización do Sitio web través de direccións da internet distintas ás
do Sitio web ou que de calquera outra forma mostren conxuntamente
a información do Sitio web coa incluída noutras páxinas web.
 Non se realizarán desde a páxina web que introduce a ligazón (o “Sitio
Enlazante”) ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou
incorrecta sobre o - Sitio web, ARTIGO 14 ou os seus socios.
 En ningún caso a autorización outorgada por ARTIGO 14 significa
que: (i) patrocine, colabore, verifique ou supervise o contido e/ou os
servizos que se prestan a través do Sitio Enlazante; nin (ii) que sexa
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responsable do contido do Sitio Enlazante. O Sitio Enlazante deberá
cumprir fielmente coa Lei e non poderá en ningún caso albergar
contidos, propios ou de terceiros, que: (i) sexan ilícitos, nocivos ou
contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos,
racistas, etc.); (ii) induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa
concepción de que ARTIGO 14 subscribe, apoia, adhírese ou de
calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou
ilícitas do remitente; e (iii) resulten inapropiados ou non pertinentes
en

relación

coa

actividade de

ARTIGO

14.

No suposto de

incumprimento de calquera dos termos antes enunciados, ARTIGO 14
procederá de forma inmediata e sen previa notificación á supresión da
ligazón.
Sitios Enlazados.
A fin de axudarlle a atopar información adicional, podemos incluír diversos
dispositivos técnicos de ligazóns que permiten ao Usuario acceder a outras
webs (os

“Sitios Enlazados”). Nestes casos, a Sociedade actúa como un

prestador de servizos de intermediación, segundo o disposto no artigo 17 da
LSSI. En ningún caso a existencia de Sitios Enlazados comporta
recomendación, promoción, identificación ou conformidade das Titulares
coas manifestacións, contidos ou servizos proporcionados a través dos Sitios
Enlazados.
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En consecuencia, nin ARTIGO 14 nin os seus socios fanse responsables do
contido dos Sitios Enlazados, nin das súas condicións de uso e políticas de
privacidade, sendo o Usuario o único responsable de comprobalos e aceptalos
cada vez que acceda e use os mesmos.
No caso de que o Usuario considere que existen nos Sitios Enlazados
contidos ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou inadecuados, poderá
poñelo en coñecemento de ARTIGO 14 a través de info@artigo14.es.
No obstante, dita comunicación en ningún caso levará a obrigación de
ARTIGO 14 de retirar a correspondente ligazón e/ou contido, nin supón
necesariamente o coñecemento efectivo das Titulares da ilicitud dos contidos
do Sitio Enlazado, para os efectos do previsto na normativa vixente.
Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado.
No caso de que o Usuario ou calquera outro usuario da internet tivese
coñecemento de que calquera clase de información ou contido do Sitio web ou
facilitado a través do mesmo é ilícito, lesivo de dereitos de terceiros,
contrario ao establecido no presente Aviso Legal ou, de calquera outro modo,
nocivo ou contrario á moral, usos e costumes, poderá poñerse en contacto con
ARTIGO 14 indicando os seguintes extremos:
 datos persoais do comunicante: nome, dirección, número de
teléfono e dirección de correo electrónico;
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 descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do
contido ou información así como a dirección concreta na que se
atopa dispoñible;
 no suposto de violación de dereitos de terceiros, tales como
propiedade intelectual e industrial, haberá de facilitarse os datos
do titular do dereito infrinxido cando sexa persoa distinta do
comunicante.
Así mesmo deberá achegar o título que acredite a titularidade dos dereitos
conculcados e, no seu caso, a representación para actuar por conta do titular
cando sexa persoa distinta do comunicante.
A recepción por parte de ARTIGO 14 da comunicación prevista nesta
cláusula non supoñerá, segundo o disposto na LSSI, o coñecemento efectivo
das actividades e/ou contidos indicados polo comunicante, cando iso non
resulte notorio ou evidente.
En todo caso, ARTIGO 14 resérvase o dereito de suspender ou retirar os
contidos que aínda non sendo ilícitos resulten contrarios ás normas
establecidas neste Aviso Legal, sopesando en cada caso os bens xurídicos en
conflito.
Responsabilidade de ARTIGO 14
O Usuario debe saber que as comunicacións a través de redes abertas están
expostas a unha pluralidade de ameazas que fan que non sexan seguras. É
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responsabilidade do Usuario adoptar todas as medidas técnicas adecuadas
para controlar razoablemente estas ameazas e, entre elas, o ter sistemas
actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos,
etc., así como ter actualizados os parches de seguridade dos correspondentes
navegadores. Para máis información pode acudir ao seu provedor de servizos
de acceso a Internet que poderá facilitarlle solucións adecuadas ás súas
necesidades.
Co alcance máximo permitido pola lexislación aplicable, a Sociedade non se
responsabiliza dos danos e prexuízos causados ao Usuario como consecuencia de
riscos inherentes ao medio empregado, nin dos ocasionados polas vulnerabilidades
nos seus sistemas e ferramentas.
ARTIGO 14 non garante tampouco a total seguridade dos seus sistemas e aínda
que ten adoptadas medidas de seguridade adecuadas, non pode descartarse
totalmente a existencia de vulnerabilidades e, en consecuencia, o Usuario debe ser
precavido na interactuación co Sitio web. ARTIGO 14 unicamente serán
responsables dos danos causados polo uso do Sitio web, cando devanditos danos
sexan directamente causados por dolo ou neglixencia grave de ARTIGO 14 e non
mediasen neglixencia por parte do Usuario.
En particular, nin ARTIGO 14 nin os seus socios serán responsables de:
 Os danos e prexuízos de calquera tipo causados nos equipos informáticos do
Usuario por virus, vermes, troyanos ou calquera outro elemento daniño.
 Os danos e prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian
causa en fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que
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produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Sitio web
durante a prestación do mesmo. A este respecto, o Usuario recoñece que o
acceso ao Sitio web require de servizos fornecidos por terceiros alleos ao
control da Sociedade (a modo de exemplo: operadores de redes de
telecomunicacións, provedores de acceso, etc.) cuxa fiabilidade, calidade,
continuidade e funcionamento non corresponde ás Titulares, nin forma
parte da súa responsabilidade garantir a dispoñibilidade do servizo.
 Da información de terceiros nos casos nos que actúe como prestador de
servizos de intermediación no sentido dado pola LSSI, salvo cando concorra
coñecemento efectivo e non se retirou a información correspondente.

Protección de datos
Non se recollen datos de terceiros en www.artigo14.es
Miscelánea
De conformidade co artigo 3 da LSSI, as leis aplicables aos servizos da sociedade da
información que ARTIGO 14 presta a través do Sitio web serán as España. No caso
de que algunha das disposicións contidas no presente Aviso Legal sexa declarada
nula, procederase á retirada ou substitución da mesma.
En calquera caso, dita declaración de nulidade non afectará á validez do resto de
disposicións recollidas neste Aviso Legal.

8

