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Spanish
AVISO LEGAL LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
COMERCIO ELECTRÓNICO

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumplimiento del deber de información recogido en el
artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular
de www.tropaverde.org es TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. con CIF número
B70179973 y domicilio social en Praza Pascual Veiga, nº 7, ent. A, 15.706, Santiago de
Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto: info@teimas.com

2. USUARIOS: El acceso y/o uso de este portal de TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las
Condiciones Generales de uso aquí reflejadas. Las citadas condiciones serán de aplicación
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten
de obligado cumplimiento.
3. USO DEL PORTAL: www.tropaverde.org proporciona el acceso a multitud de
informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet
pertenecientes a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. a los que el USUARIO pueda tener
acceso. EL USUARIO asume la responsabilidad de uso del portal. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o
contenidos.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la
que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la
misma. EL USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios que T
 EIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. ofrece a través de su página Web,
comprometiéndose a no utilizarlos para actividades que puedan ser ilícitas, contrarias al
orden público, a la defensa nacional o a la salud pública.
En todo caso, TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. se reserva el derecho de modificar
unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la estructura y
diseño del sitio Web: modificar o eliminar servicios o contenidos así como las condiciones
de acceso y/o uso del sitio Web.
Del mismo modo TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. se reserva el derecho a modificar
en cualquier momento las presentes condiciones de uso, así como cualesquiera otras
condiciones particulares contenidas en el sitio web http://www.tropaverde.org
4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección
de Datos, comunicamos al usuario que los datos personales que nos facilite de forma
voluntaria , por cualquiera de nuestros medios de recogida de información, van a ser
incorporados a las Actividades de Tratamiento automatizados de datos de carácter personal



titularidad de TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L., con el fin de poderle prestar nuestros
servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de
la empresa y sus servicios. Los campos marcados con “*” son de carácter obligatorio, por lo
que la no cumplimentación de dichos campos impedirá al USUARIO disfrutar de algunos de
los Servicios e informaciones ofrecidas en la Web. Los datos contenidos en ellos serán
tratados de forma confidencial.
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. cumple íntegramente con la legislación vigente en

materia de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de
confidencialidad propios de su actividad.
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. ha adoptado las medidas técnicas necesarias para

mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales
tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo
posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado. Para la realización de la gestión antes mencionada puede ser necesario que
se cedan los datos a encargados del tratamiento, empresas colaboradoras y
administraciones públicas (las cuales pueden verificar la veracidad de los datos).
En caso de que el USUARIO facilite datos de carácter personal, referentes a personas
físicas distintas a sí mismo, el USUARIO deberá, con carácter previo a la inclusión,
informarles del contenido de la presente clausula, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. como responsable de la Actividad de Tratamiento,
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad de los datos aportados, según lo dispuesto en el Reglamento

General (UE) 2016/679 de Protección de Datos, el USUARIO podrá ejercer en todo
momento los derechos, dirigiendo un escrito al domicilio social, adjuntando copia del DNI o
Pasaporte.
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. garantiza que todas las comunicaciones comerciales

que dirige a sus clientes cumplen la normativa vigente.
Por ello, en cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico y la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, se informa al
USUARIO que T
 EIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. podrá enviarle por medios
electrónicos información acerca de productos y servicios de interés a lo que Ud. presta su
consentimiento
En cualquier momento podrá revocar esta autorización en la dirección info@teimas.com
5. USO DE COOKIES: Se advierte al USUARIO que este sitio Web utiliza cookies. Las
cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el navegador del ordenador del
USUARIO para registrar su actividad, enviando una identificación anónima que se almacena
en el mismo, con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo por
ejemplo, el acceso a los USUARIOS que se hayan registrado previamente y el acceso a las
áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que
registrarse en cada visita. Se pueden utilizar también para medir la audiencia, parámetros
del tráfico y navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el progreso y número de entradas.



TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. procurará en todo momento establecer mecanismos

adecuados para obtener el consentimiento del USUARIO para la instalación de cookies que
lo requieran. No obstante lo anterior, deberá tenerse en cuenta que de conformidad con la
ley, se entenderá que (i)el USUARIO ha dado su consentimiento si modifica la configuración
del navegador deshabilitando las restricciones que impiden la entrada de cookies y (ii)que el
referido consentimiento no será preciso para la instalación de aquellas cookies que sean
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el
USUARIO (mediante registro previo).
Puede ocurrir que algunas cookies utilizadas en este sitio Web no estén relacionadas con
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.. Ello se debe a que algunas páginas del sitio Web
tienen insertado contenido procedente de webs de terceras partes (como por ejemplo un
video de YouTube).
Debido a que el referido contenido procede de otra web, TEIMAS DESENVOLVEMENTO,
S.L. no controla la configuración de dichas cookies. Si usted quiere cambiar sus
preferencias de configuración de cookies, deberá consultar los sitios Web de dichas
terceras partes para obtener información.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de su página Web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título
enunciativo, imágenes, sonido, audio, video, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño..), quedando expresamente prohibidas su
reproducción, distribución y comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a
disposición de la totalidad o parte de los contenidos de esta página Web, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L.

El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad intelectual e Industrial
titularidad de TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.. El USUARIO deberá abstenerse de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en la página Web.
GARANTÍAS
Y
RESPONSABILIDAD:
TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del sitio Web o la trasmisión de virus o
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
7.

EXCLUSIÓN

DE

Deficiencias del servicio, de las redes de comunicación, de los problemas resultantes del
mal funcionamiento o uso de versiones no optimizadas de cualquier navegador, posibles
errores de seguridad que se pueden producir ni de los posibles daños que se puedan
causar en el sistema informático del USUARIO, a los ficheros o documentos almacenados
en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del USUARIO
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos del sitio Web, averías telefónicas,
interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema
electrónico motivados por causas ajenas a T
 EIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.; del
conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones,



características y circunstancias de acceso y uso que los USUARIOS hacen del sitio Web y
de las informaciones y servicios. Del uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las
presentes Condiciones Generales, a la buena fe, a los usos generales aceptados o al orden
público, del sitio Web, sus servicios o contenidos, por parte de los USUARIOS
8. MODIFICACIONES: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. se reserva el derecho a
efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en la página web,
pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto contenidos y servicios que se presten a través de
la misma como la forma en la que estos aparezcan presentados o localizados en su portal.
9. ENLACES: En el caso de que en www.tropaverde.org se dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacia otros sitios de internet, TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. no
ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenido. Bajo ninguna circunstancia,
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. asumirá responsabilidad alguna por los contenidos
de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de
internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
10. DERECHO DE EXCLUSIÓN: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. se reserva el
derecho de bloquear el acceso de un USUARIO ante cualquier indicio de utilización
fraudulenta de los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un
tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes condiciones Generales de Uso.
11. GENERALIDADES: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. perseguirá el
incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su
portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le pueden corresponder en
derecho
12. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las
citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean
modificadas por otras debidamente publicadas
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y
13.

cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Santiago de
Compostela.



English
LEGAL NOTICE INFORMATION SOCIETY SERVICES LAW AND ELECTRONIC
COMMERCE

1. IDENTIFICATIVE DATA: In compliance with the duty of information contained in Article
10 of Law 34/2002 of July 11, Services of the Information Society and Electronic Commerce,
the following data is reflected: the company owner of www.tropaverde.org is TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. with CIF number B70179973 and registered office in Praza
Pascual Veiga, nº 7, ent. A, 15.706, Santiago de Compostela (A Coruña), with e-mail
contact: info@teimas.com
2. USERS: Access to and/or use of this TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. portal confers
the condition of USER, who accepts, from said access and/or use, the General Conditions of
use reflected here. The above conditions will apply regardless of the General Conditions of
Contract that may be binding.
3. USE OF THE PORTAL: www.tropaverde.org provides access to a multitude of
information, services, programs or data (hereinafter, "the contents") on the Internet
belonging to TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. to which the USER may have access.
The USER assumes responsibility for the use of the portal. This responsibility extends to the
registration that was necessary to access certain services or content.
In this registration the USER will be responsible for providing truthful and lawful information.
As a consequence of this registration, the USER can be provided with a password for which
he/she will be responsible, committing to make diligent and confidential use of it. The USER
undertakes to make appropriate use of the content and services that TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. offers through its website, agreeing not to use them for
activities that may be illegal, contrary to public order, national defense or public health.
In any case, TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. reserves the right to modify unilaterally,
at any time and without prior notice, the structure and design of the website: modify or
remove services or content as well as the conditions of access and / or use of the website.
Similarly TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. reserves the right to modify at any time
these conditions of use and any other conditions contained in the website
http://www.tropaverde.org
4. PROTECTION OF PERSONAL DATA
In compliance with the provisions of General Regulation (EU) 2016/679 on Data Protection,
we inform the user that personal data you provide voluntarily, by any of our means of
collecting information, will be incorporated into the automated processing of personal data
owned by TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L., in order to provide our services, and to
keep you informed about issues relating to the activity of the company and its services. The
fields marked with "*" are mandatory, so failure to complete these fields will prevent the user
from enjoying some of the services and information offered on the Web. The data contained
in them will be treated confidentially.



TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. fully complies with current legislation on the protection
of personal data, and with the confidentiality commitments of their activity.
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. has adopted the necessary technical measures to
maintain the required level of security, according to the nature of the personal data
processed and the circumstances of the processing, in order to avoid, as far as possible and
always according to the state of the art, its alteration, loss, treatment or unauthorized
access. In order to carry out the above-mentioned management, it may be necessary to
transfer the data to data processors, collaborating companies and public administrations
(which may verify the veracity of the data).
In the event that the USER provides personal data referring to physical persons other than
himself/herself, the USER must, prior to inclusion, inform them of the content of this clause,
in accordance with the provisions of General Regulation (EU) 2016/679 on Data Protection.
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. as responsible for the Processing Activity, guarantees
the exercise of the rights of access, rectification, deletion, limitation, opposition and
portability of the data provided, in accordance with the provisions of General Regulation (EU)
2016/679 on Data Protection, the USER may exercise the rights at any time, sending a letter
to the registered office, attaching a copy of ID or Passport.
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. guarantees that all commercial communications
addressed to its customers comply with current regulations.
Therefore, in compliance with Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic
Commerce and Law 9/2014 General Telecommunications, the USER is informed that
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. may send by electronic means information about
products and services of interest to which you give your consent.
You may revoke this authorization at any time at info@teimas.com
5. USE OF COOKIES: The USER is warned that this website uses cookies. The cookies are
small text files that are installed in the browser of the computer of the USER to register its
activity, sending an anonymous identification that is stored in the same one, with the
purpose of that the navigation is simpler, allowing for example, the access to the USERS
that have been registered previously and the access to the areas, services, promotions or
contests reserved exclusively to them without having to register in each visit. They can also
be used to measure audience, traffic and navigation parameters, session time, and/or to
control progress and number of entries. TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. will try at all
times to establish adequate mechanisms to obtain the consent of the USER for the
installation of cookies that require it. Notwithstanding the foregoing, it must be borne in mind
that in accordance with the law, it shall be understood that (i) the USER has given his
consent if he modifies the configuration of the browser disabling the restrictions that prevent
the entry of cookies and (ii) that the aforementioned consent shall not be necessary for the
installation of those cookies that are strictly necessary for the provision of a service
expressly requested by the USER (through prior registration).



It may happen that some cookies used on this website are not related to TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L.. This is because some pages of the website have inserted
content from third party websites (such as a YouTube video).
Because the content comes from another website, TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
does not control the configuration of these cookies. If you want to change your cookie
settings preferences, you should consult the websites of those third parties for information.
6. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
by itself or as a transferee, is the owner of all intellectual and industrial property rights of its
website, as well as the elements contained therein (by way of example, images, sound,
audio, video, software or texts; trademarks or logos, combinations of colors, structure and
design.), being expressly prohibited its reproduction, distribution and public communication,
including the method of making available all or part of the contents of this website, in any
medium and by any technical means, without the authorization of TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L.
The USER undertakes to respect the intellectual and industrial property rights owned by
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.. The USER must refrain from deleting, altering,
eluding or manipulating any protection device or security system that was installed on the
website.
7.
EXCLUSION
OF
GUARANTEES
AND
RESPONSIBILITY:
TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. is not responsible, in any case, for damages of any nature that
could cause, by way of example: errors or omissions in the contents, lack of availability of
the website or the transmission of viruses or malicious or harmful programs in the contents,
despite having taken all technological measures necessary to prevent it.
Deficiencies in the service, communication networks, problems resulting from the
malfunction or use of non-optimized versions of any browser, possible security errors that
may occur or possible damage that may be caused to the computer system of the USER,
files or documents stored therein, as a consequence of the presence of virus in the computer
of the USER used for the connection to the services and contents of the Web site, telephone
breakdowns, interferences, omissions or disconnections in the operative operation of the
electronic system motivated by causes unrelated to TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.,
as a consequence of the presence of virus in the computer of the USER used for the
connection to the services and contents of the Web site, telephone breakdowns,
interferences, omissions or disconnections in the operative operation of the electronic
system motivated by causes unrelated to TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.; of the
knowledge that unauthorized third parties may have of the kind, conditions, characteristics
and circumstances of access and use that USERS make of the Web site and the information
and services. Of the illicit, negligent, fraudulent use, contrary to the present General
Conditions, to the good faith, to the accepted general uses or to the public order, of the Web
site, its services or contents, on the part of the USERS.
8. MODIFICATIONS: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. reserves the right to make
unannounced changes it deems appropriate on the website, may change, delete or add both
content and services provided through the same as the form in which they are presented or
located on its portal.



9. LINKS: In the event that www.tropaverde.org provides links or hyperlinks to other Internet
sites, TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. will not exercise any control over such sites and
content. Under no circumstances, TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. assume any
responsibility for the contents of any link belonging to a foreign website, nor guarantee the
technical availability, quality, reliability, accuracy, breadth, veracity, validity and
constitutionality of any material or information contained in any of these hyperlinks or other
Internet sites. Likewise, the inclusion of these external connections will not imply any type of
association, merger or participation with the connected entities.
10. RIGHT OF EXCLUSION: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. reserves the right to
block the access of a USER in the event of any indication of fraudulent use of the services
offered without prior notice, at its own request or that of a third party, to those users who do
not comply with these General Conditions of Use.
11. GENERALITIES: TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. shall pursue the breach of these
conditions and any misuse of its portal exercising all civil and criminal actions that may
correspond in law.
12. MODIFICATION OF THE PRESENT CONDITIONS AND DURATION: TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. may modify at any time the conditions specified herein, being
duly published as they appear here. The validity of these conditions will depend on their
exposure and will be in force until they are modified by other duly published.
13. APPLICABLE LEGISLATION AND JURISDICTION: The relationship between TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. and the USER shall be governed by current Spanish legislation
and any dispute shall be submitted to the Courts and Tribunals of Santiago de Compostela.



Magyar
TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSI JOGOT ÉS ELEKTRONIKUS
KERESKEDELMET ÉRINTŐ JOGI KÖZLEMÉNYEK

1. AZONOSÍTÁSI ADATOK: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és
az elektronikus kereskedelemről szóló 34/2002. július 11-i törvény 10. cikkében foglalt
tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően a www.tropaverde.org és az ehhez tartozó
subdomainek cégtulajdonosa a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L., amelynek CIF-száma:
B70179973, székhelye: Praza Pascual Veiga, n° 7, ent. A, 15.706, Santiago de Compostela
(A Coruna), e-mail címe: info@teimas.com.
2. FELHASZNÁLÓK: A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. jelen portáljához való
hozzáférés és/vagy annak használata a FELHASZNÁLÓ számára bizonyos feltételeket
határoz meg, aki az említett hozzáférés és/vagy felhasználás által az itt bemutatott Általános
felhasználási feltételeket elfogadja. A fenti feltételek az adott esetben kötelező érvényű
általános szerződéses feltételektől függetlenül alkalmazandóak.
3. A PORTÁL HASZNÁLATA: A https://zuglo.tropaverde.org hozzáférést biztosít a TEIMAS
DESENVOLVEMENTO,
S.L.-re
vonatkozó
többféle
internetes
információhoz,
szolgáltatáshoz, programhoz vagy adathoz (a továbbiakban: tartalom), amelyekhez a
FELHASZNÁLÓ is hozzáférhet. A FELHASZNÁLÓ felel a portál használatáért. Ez a
felelősség kiterjed a regisztrációra, amely bizonyos szolgáltatások vagy tartalmak
eléréséhez szükséges.
A regisztráció során a FELHASZNÁLÓ felel az általa megadott információk valódiságáért és
jogszerűségéért. A regisztráció eredményeként a FELHASZNÁLÓ részére jelszó adható,
amelyért ő felel, és a FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy azt megfelelő körültekintéssel és
bizalmas
módon
használja.
A
FELHASZNÁLÓ
vállalja, hogy a TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. által annak weboldalán keresztül felkínált tartalmat és
szolgáltatásokat megfelelően használja, azt is vállalva, hogy azokat nem használja fel olyan
tevékenységekre, amelyek jogellenesek, a közérdekkel, a honvédelmi vagy
közegészségügyi feltételekkel ellentétesek lehetnek.
Mindenesetre a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. fenntartja magának a jogot arra, hogy
a weboldal felépítését és kialakítását egyoldalúan, bármikor és előzetes értesítés nélkül
módosítsa, azaz a szolgáltatásokat vagy a tartalmat, valamint a weboldal hozzáférési
és/vagy használati feltételeit módosítsa vagy törölje.

A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezeket a
használati feltételeket és a https://zuglo.tropaverde.org weboldalon található egyéb
feltételeket bármikor módosítsa.
4. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME



Az adatvédelemről szóló 2016/679/EU általános rendelet rendelkezéseivel összhangban
tájékoztatjuk a felhasználót, hogy az információgyűjtés általunk alkalmazott bármely
módszerével az Ön által önként megadott személyes adatokat beépítjük a TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. tulajdonát képező személyes adatok automatizált
feldolgozásába, annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat megfelelően nyújthassuk, és
folyamatosan tájékoztathassuk Önt a társaság tevékenységével és szolgáltatásaival
kapcsolatos kérdésekről. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, így ezen mezők kitöltésének
elmulasztása esetén a felhasználó a weboldalon kínált szolgáltatások és információk egy
részéhez nem férhet hozzá. Az ott szereplő adatokat bizalmasan kezeljük.

A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. teljes mértékben megfelel a személyes adatok
védelméről szóló érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és tevékenységére irányadó
titoktartási kötelezettségeknek.
A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. megfelelő technikai intézkedéseket alkalmaz a
szükséges szintű biztonság fenntartása érdekében, a feldolgozott személyes adatok
jellegének és a feldolgozás körülményeinek megfelelően, annak érdekében, hogy a lehető
legnagyobb mértékben és mindenkor a technika jelenlegi állásának megfelelően elkerülje
ezen személyes adatok megváltoztatását, elvesztését, kezelését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést. A fent említett adatkezelés elvégzéséhez szükségessé válhat az
adatok továbbítása adatfeldolgozók, együttműködő vállalatok és közigazgatási szervek
részére (amelyek ellenőrizhetik az adatok valódiságát).
Abban az esetben, ha a FELHASZNÁLÓ saját magán kívül más természetes személyekre
vonatkozó személyes adatokat szolgáltat, a FELHASZNÁLÓ ezen adatok megadása előtt
köteles tájékoztatni az érintett személyeket e bekezdés tartalmáról, az adatvédelemről szóló
2016/679/EU általános rendelet rendelkezéseivel összhangban.
A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. - a feldolgozási tevékenységért felelős jogi
személyként - garantálja a rendelkezésre bocsátott adatokhoz fűződő hozzáférés,
helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás és hordozhatóság jogának gyakorlását, az
adatvédelemről szóló 2016/679/EU általános rendelet rendelkezéseivel összhangban. A
FELHASZNÁLÓ ezen jogait bármikor gyakorolhatja, a társaság székhelyére küldött levél
formájában, csatolva ahhoz személyazonosító okmányának vagy útlevelének másolatát.
A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. garantálja, hogy az ügyfeleinek címzett
mindennemű kereskedelmi kommunikáció megfelel a jelenlegi szabályozásnak.
Ezért az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és az elektronikus
kereskedelemről szóló 34/2002 törvényben és az általános telekommunikációról szóló
9/2014 törvényben foglaltaknak megfelelően a FELHASZNÁLÓT tájékoztatjuk arról, hogy a
TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. elektronikus úton információkat küldhet az Önt
érdekelhető termékekről és szolgáltatásokról, amelyhez Ön hozzájárulását adja.
Ön ezt az engedélyt az info@teimas.com e-mail címen keresztül bármikor visszavonhatja.



5. SÜTIK HASZNÁLATA: A FELHASZNÁLÓ figyelmét felhívjuk arra, hogy ez a weboldal
sütiket használ. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek a FELHASZNÁLÓ
számítógépének böngészőjén keresztül kerülnek telepítésre a FELHASZNÁLÓ
tevékenységének regisztrálása céljából, olyan anonim azonosító küldésével, amely a
FELHASZNÁLÓ számítógépén tárolódik, azzal a céllal, hogy a navigáció egyszerűbb
legyen, lehetővé téve például a hozzáférést a korábban regisztrált FELHASZNÁLÓKHOZ,
valamint a hozzáférést a kizárólag az ő részükre fenntartott területekhez, szolgáltatásokhoz,
promóciókhoz vagy pályázatokhoz anélkül, hogy minden egyes látogatáskor regisztrálniuk
kellene. A sütik használhatók a látogatottság, a forgalom és a navigációs paraméterek, a
munkamenet időtartama és/vagy az előrehaladás és a bejegyzések számának ellenőrzésére
is. A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. minden alkalommal megkísérel megfelelő
mechanizmusokat létrehozni a FELHASZNÁLÓ hozzájárulásának megszerzéséhez az
ehhez szükséges sütik telepítését illetően. A fentiektől függetlenül szem előtt kell tartani azt,
hogy a törvényi előírásoknak megfelelően úgy kell tekinteni, hogy (i) a FELHASZNÁLÓ
hozzájárulását adta arra az esetre, ha módosítja a böngésző konfigurációját, és ezáltal
letiltja a sütik bevitelét megakadályozó korlátozásokat, és hogy (ii) a fent említett
hozzájárulás nem szükséges azoknak a sütiknek a telepítéséhez, amelyek feltétlenül
szükségesek a FELHASZNÁLÓ által kifejezetten igényelt szolgáltatás nyújtásához (előzetes
regisztráció révén).
Előfordulhat, hogy néhány, ezen a weboldalon használt süti nem kapcsolódik a TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L.-hez. Ennek oka az, hogy a weboldal egyes oldalain harmadik
felek webhelyeiről szerepelnek tartalmak (például YouTube-videó).
Mivel a tartalom egy másik weboldalról származik, a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
nem ellenőrzi ezen sütik konfigurálását. Ha Ön meg akarja változtatni a sütibeállítások
preferenciáit, kérjük, keresse fel ezen harmadik felek weboldalait a megfelelő információk
eléréséhez.
6. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK: A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
önmagában vagy átvevőként a weboldalához fűződő minden szellemi és ipari tulajdonjogot,
valamint az oldalon található elemeket (például képeket, hangot, audio, videó felvételeket,
szoftvert vagy szöveget; védjegyeket vagy logókat, a színek, a szerkezet és a formatervezés
kombinációit) birtokolja, és kifejezetten tiltja azoknak a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
engedélye nélküli sokszorosítását, terjesztését és a nyilvános közlését, ideértve a weboldal
tartalmának részben vagy egészben, bármilyen adathordozón és bármilyen műszaki
eszközön történő elérhetővé tételének módjait.
A FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. tulajdonát képező
szellemi és ipari tulajdonjogokat tiszteletben tartja. A FELHASZNÁLÓI köteles tartózkodni a
weboldalon telepített védelmi eszközök vagy biztonsági rendszerek törlésétől,
módosításától, megkerülésétől vagy manipulálásától.
7. GARANCIÁK ÉS FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA: A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
semmilyen esetben sem vállal felelősséget az olyan jellegű károkért, amelyek például a
tartalmat érintő hibákat vagy kihagyásokat, a weboldal rendelkezésre állásának hiányát vagy
a tartalomban vírusok vagy rosszindulatú vagy káros programok továbbítását idéznék elő
annak ellenére, hogy minden szükséges technológiai intézkedést megtettünk ezek
elkerülése érdekében.



A szolgáltatás, a kommunikációs hálózatok hibái, bármely böngésző nem optimalizált
verziójának hibás működéséből vagy használatából eredő problémák, az esetlegesen
felmerülő biztonsági hibák vagy a FELHASZNÁLÓ számítógépes rendszerének esetleges
károsodása, az azon tárolt fájlok vagy dokumentumok esetleges károsodása valamilyen
vírus jelenléte miatt a FELHASZNÁLÓ azon számítógépén, amelyet a weboldal
szolgáltatásaihoz és tartalmához való kapcsolódáshoz használ, bármely olyan telefonos
meghibásodás, interferencia, kihagyás vagy megszakítás az elektronikus rendszer operatív
működésében, amelyek okai nem a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. társaságnak
tulajdoníthatók, és amelyeket a FELHASZNÁLÓNAK a webhely szolgáltatásaihoz és
tartalmához való kapcsolódáshoz használt számítógépén lévő vírus jelenléte okoz, bármely
olyan telefonos meghibásodás, interferencia, kihagyás vagy megszakítás az elektronikus
rendszer operatív működésében, amelyek okai nem a TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.
társaságnak tulajdoníthatók, vagy olyan információk miatt, amelyekről jogosulatlan harmadik
feleknek a FELHASZNÁLÓ általi – a weboldalt, az információkat és a szolgáltatásokat
érintő – hozzáférés és használat típusát, feltételeit, jellemzőit és körülményeit illetően
tudomása lehet. A FELHASZNÁLÓK részéről a webhelynek, a webhely szolgáltatásainak
vagy tartalmának tiltott, gondatlan, csalárd módon történő használata, illetve a jelen
Általános feltételekkel, a jóhiszeműség elvével, az elfogadott általános felhasználás vagy a
közrend szabályaival ellentétes használata miatt.
8. MÓDOSÍTÁSOK: A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. fenntartja magának a jogot a
weboldalon általa helyénvalónak ítélt bejelentés nélküli változtatások végrehajtására,
megváltoztathatja, a weboldalon keresztül nyújtott tartalmak és szolgáltatások módosítására,
törlésére vagy hozzáadására, abban a formában, amelyben azok a portálon megjelennek
vagy ott találhatók.
9. LINKEK: Abban az esetben, ha a www.tropaverde.org hivatkozásokat vagy
hiperhivatkozásokat kínál más internetes oldalakhoz, a TEIMAS DESENVOLVEMENTO,
S.L. nem gyakorol ellenőrzést az ilyen webhelyek és tartalmak felett. A TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. semmilyen felelősséget nem vállal az idegen weboldalakhoz
tartozó linkek tartalmáért, és nem garantálja az ilyen hiperhivatkozásokban vagy más
internetes oldalakon található bármely anyag vagy információ műszaki elérhetőségét,
minőségét, megbízhatóságát, pontosságát, terjedelmét, valódiságát, érvényességét és
jogszabályi megfelelőségét. Hasonlóképpen, ezeknek a külső csatlakozásoknak a megléte
nem értelmezendő semmiféle társulásként, összeolvadásként vagy részesedésként a
kapcsolódó szervezeteket tekintve.
10. KIZÁRÁS JOGA: A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. fenntartja magának a jogot
arra, hogy saját indíttatásból vagy harmadik fél kérésére a FELHASZNÁLÓK hozzáférését
előzetes értesítés nélkül blokkolja, olyan esetben, ha a kínált szolgáltatások csalárd
felhasználására utaló jelenséget tapasztal, azon felhasználók számára, akik a jelen
Általános felhasználási feltételek előírásait nem tartják be.



11. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: A TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L. e feltételek
megsértése és a portáljával kapcsolatos bármilyen visszaélés esetén megtesz minden, a
jogszabályok szerint megfelelő polgári jogi és büntetőjogi intézkedést.
12. A JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE: A TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. jogosult az itt meghatározott feltételeket megfelelő módon
közzétett változatban, az itt megjelenő formában bármikor módosítani. A jelen feltételek
érvényessége azok expozíciójától függ, és azok addig lesznek érvényben, amíg azokat más
megfelelően közzétett változat nem módosítja.
13.
ALKALMAZANDÓ
JOGSZABÁLYOK
ÉS
JOGHATÓSÁG:
A
TEIMAS
DESENVOLVEMENTO, S.L. és a FELHASZNÁLÓ között fennálló jogviszony tekintetében
az érvényes spanyol jogszabályok az irányadók, és a felek minden jogvita rendezésére
Santiago de Compostela bíróságai illetékességét kötik ki.

