En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo,
de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico a continuación declárase
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/ como un sitio web de difusión xestionado polo GDR
Ulla Tambre Mandeo con CIF G70202825 (en adiante, "o prestador") con domicilio en Avenida
de Lugo 41, 15821, Pedrouzo, O Pino, A Coruña.
Responsabilidade
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de persoa usuaria, comprometéndose
á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera
outra disposición legal que fora de aplicación.
O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada
no seu sitio web e pola falta de dispoñibilidade (caídas) do sitio, o cal efectuará ademais
paradas periódicas polo mantemento técnico. Ademais, o prestador resérvase o dereito a
modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista
obriga de preavisar ou poñer en coñecemento das persoas usuarias ditas obrigas,
entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.
Uso de Cookies
O sitio web del prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de texto que o servidor envía
ó PC de quen accede á páxina). Trátase dunha técnica usada de maneira habitual en Internet
para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto
funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso,
carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e
desaparecen ó finalizar a sesión da persoa usuaria. En ningún caso se utilizarán as cookies para
recoller información de carácter persoal.
Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado
que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus
sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto ós ditos contidos. En todo
caso, o prestador comprométese á retirada inmediata de calquera contido que puidera infrinxir
a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada
inmediata da redirección ó dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades
competentes o contido en cuestión.
Protección de datos persoais
O prestador cumpre coa normativa española de protección de datos de carácter persoal, e
garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Real Decreto 1720/2007, de
21 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da LOPD e demais
normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos
datos persoais do usuario.
Política anti-spam
O prestador declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non
solicitadas e a calquera tipo de conduta ou manifestación coñecida como “spam”, así mesmo
declárase comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas.
Aloxameento de datos
Por razóns técnicas e de calidade do servizo, o blog http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/
atópase aloxado nos servidores da empresa Blogspot (servizo da multinacional Google).
Google Analytics
Google Analytics é un servizo de análise de datos e estatísticas prestado pola empresa Google
(política de privacidad). http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/ utiliza este servizo para
realizar un seguimento das estatísticas de uso do mesmo.
Google Analytics utiliza cookies para axudar ó sitio web a analizar datos estatísticos sobre o uso
do mesmo (número de visitas totais, páxinas máis vistas, etc.). A información que xera a cookie
(incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos
servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por conta nosa co propósito de xerar información e estatísticas
sobre o uso de http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/. Google non asociará a súa
dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Google poderá transmitir a dita
información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando os ditos terceiros procesen a
información por conta de Google.
Pode vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies
mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, sen embargo, de facelo,
limitará a plena funcionabilidade de http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/. Ó utilizar este
sitio web, da o seu consentimento ó tratamento da información por Google na forma e para os
fins arriba indicados.

Google AdSense
Google, como provedor asociado de http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/, utiliza
cookies para publicar anuncios neste sitio web. A persoa usuaria pode inhabilitar o uso destas
cookies seguindo as instrucións que se indican en sección de publicidad de la política de
privacidad de Google.
Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cando visita o noso sitio
web. É posible que estas empresas usen a información que obteñen das súas visitas a este e
outros sitios web (sen incluír o seu nome, enderezo, enderezo de correo electrónico ou número
de teléfono) para ofrecerlle anuncios sobre produtos e servizos que lle resulten de interese. Se
desexa obter máis información sobre esta práctica e coñecer as súas opcións para impedir que
estas empresas usen esta información, consulte por favor o enlace anterior.
Consentimento ó tratamento dos datos persoais da persoa usuaria
No marco das súas actividades, http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/ dispón da
posibilidade de rexistro de persoas usuarias para o envío de comunicacións por correo
electrónico, efectuar comentarios no blog e enviar mensaxes a través do formulario de
contacto.
A persoa usuaria mediante os actos de subscrición ó blog ou a realización de comentarios
estará dando o seu consentimento expreso ó tratamento dos datos persoais proporcionados
segundo o disposto no artigo 6 da LOPD. A persoa usuaria poderá exercer os seus dereitos nos
termos dispostos polo artigo5 da LOPD.
Estes mesmos actos implican así mesmo o consentimento expreso da persoa usuaria á
transferencia internacional de datos que se produce nos termos da LOPD debido á localización
física das instalacións dos provedores arriba mencionados.
Os datos de carácter persoal solicitados nestas actividades, quedarán incorporados a un
ficheiro cuxa finalidade é a comunicación de novidades relativas ó sitio web de
http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/ actuando como responsable del ficheiro o
prestador. Queda igualmente informado da posibilidade de exercitar os dereitos que se indican
no apartado relativo ós Dereitos da persoa usuaria.
Dereitos da persoa usuaria
De conformidade co establecido en el artigo 5 de la LOPD, infórmase á persoa usuaria que a
finalidade exclusiva da base de datos de rexistro é o posible envío de información sobre
novidades relacionadas co GDR. Unicamente os titulares terán acceso ós seus datos, e baixo
ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún
terceiro.
De acordo co disposto na LOPD, a persoa usuaria en calquera momento poderá exercitar os
seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e oposición ante o prestador dirixíndose
mediante correo electrónico ó enderezo utm23gdr@yahoo.es, a través do teléfono 981511377
ou a través de correo postal ó enderezo do GDR Ulla Tambre Mandeo, Avenida de Lugo 41,
15821, Pedrouzo, o Pino, A Coruña para indicarlle a forma de levalo a cabo segundo o
establecido polo artigo 25 do Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
Propiedade Intelectual e uso dos contidos
O sitio web http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/, incluíndo a título enunciativo pero non
limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu
funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no
seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.
Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un
incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ó prestador e que puideran aparecer no sitio
web, pertencen ós seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera
posible controversia que puidera suscitarse respecto ós mesmos. En todo caso, o prestador
conta coa autorización previa por parte dos mesmos.
Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos de los dereitos
de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web,
pode facelo a través do formulario de contacto que se mantén no sitio web.
Lei Aplicable e Xurisdición
Para a resolución de todas as controversias o cuestións relacionadas co presente sitio web ou
das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten
expresamente as partes.

