
METAPOSTA, SA sozietatearen helbidea honako hau da: Arabako Parke Teknologikoa, Albert Einstein hiribidea, 44, 
E-6 Eraikina, behea., Miñao, (01510) Vitoria-Gasteiz, eta Arabako Merkataritza Erregistroan erregistratuta dago 
1464. Liburukian, 203. Folioan, VI-14989 Orrian, 1. Inskripzioan, eta A-01473289 Identifikazio Fiskaleko 
Zenbakiarekin (“METAPOSTA”).

METAPOSTAk, www.metaposta.com atariaren bitartez, postontzi elektroniko eta dokumentu-gordailu digitala baten 
baliokidea den (beste zerbitzuen artean) Interneti buruzko aplikazio telematikoa, indibiduala, pertsonala eta bakarra 
("METAPOSTA Sistema") jartzen du zure eskura. METAPOSTAk, komunikabide ziurtatu eta seguruen bitartez, 
posta klasikoaren ordezko gisa jarduten du mundu elektronikoan. METAPOSTAk Interneti

Baldintza orokor hauek (“Baldintzak”), erregistroa egiten duten erabiltzaileek ("Erabiltzaileak")  METAPOSTA 
Sistemarekiko egiten duten erabilpena arautzen du. METAPOSTA Sistemaren eduki eta zerbitzu batzuk, era berean, 
baldintza berezi batzuen arabera arauturik geratu daitezke eta, gatazkarik egonez gero, azkenengo hauek 
Baldintzen aurrean nagusituko dira.

Erabiltzaileek Baldintza hauek onartu aurretik arretaz irakurri beharko dituzte, eta Baldintza hauei, METAPOSTA 
Sistemari edo bere edozein zerbitzuri buruzko zalantzarik izatekotan hurrengo honetara zuzendu beharko dira: 
metaposta@metaposta.com edo 902 540 540.

1. Baldintzen onarpena

METAPOSTA Sisteman sartzen den Erabiltzaile bakoitzak aldez aurretik, erabat eta erreserbarik gabe Baldintzak 
onartzen ditu.

METAPOSTA hainbat sistema (online eta offline) prestatu ditu Erabiltzaileek METAPOSTA Sisteman alta hartzeko 
bere zerbitzuak erabili ahal izateko (hala nola, www.metaposta.com atarian, METAPOSTAk jarritako toki fisikoetan 
ohiko sinaduraren bitartez, edo Erabiltzailearen online bankaren bidez). METAPOSTAk prestatutako edozein 
aukeren bidez Baldintzen onarpenak hurrengoa dakar:

Erabiltzaileak adierazi beharko du Baldintzen berri eman diotela esanbidez, sinatu aurretik eskura izan dituela, 
irakurri eta ulertu dituela, eta modu garden, argi, zehatz eta sinplean idatzita daudela; eta

Erabiltzaileak Baldintzak erabat eta erreserbarik gabe onartu beharko ditu. Baldintzak elektronikoki (adibidez 
“Onartu” botoia sakatuz) edo urrutitik onartzen baditu, ez da beharrezkoa izango ohiko sinadura.

METAPOSTAk Baldintzetan aldaketak egiten baditu (bere erabakiz edota araudiei moldatuz), Erabiltzaileari honen 
berri emango zaio eta baldintza berriak onartu behar izango ditu.

METAPOSTAk ez dio dokumentu elektronikorik erakutsiko Erabiltzaileari Baldintzen onarpena egin aurretik.

1.

2.
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2. METAPOSTA Sisteman sartzeko baldintzak

METAPOSTA Sistemak Erabiltzailearen identifikazioa onartzen du bere plataforman sartzeko hurrengo prozeduren 
bidez:

· Erabiltzailea + METAPSOTAk emandako pasahitzak.

· NAN elektronikoa.

· Sinadura Elektroniko Onartuaren ziurtagiriak (Izenperena, Camerfirmarena, eta Presidentzia Ministerioak 
sustatutako eta “@firma” plataformak onartutako sinadura elektronikoaren  edozein ziurtagiri), betiere horiek 
erabiltzaileak ez badiote METAPOSTAri kontraprestazio ekonomikorik eragiten.

Erabiltzaileak METAPOSTA Sisteman sartzen den lehendabiziko aldian, baldintza osagarri batzuk ager daitezke, 
hala nola, alta egiterako orduan MEATAPOSTAk emandako PIN baten eskaera.



Pasahitzen zaintza. METAPOSTAk eskaintzen dituen zerbitzuak Erabiltzaileak baino ez ditu erabiliko, eta ez du 
zertan hirugarrenei postontzirako sarbidea eman behar. Erabiltzailea pasahitzaren, PINaren edo METAPOSTA 
Sisteman sartzeko beste edozein daturen zaintzaren erantzulea da, eta METAPOSTAk ez du ezein kasutan 
erantzungo erabiltzaileak zaintza-betebehar hori bete ez izanagatik. Erabiltzaileari gomendatzen zaio noizbehinka 
bere pasahitza aldatzea eta hirugarren pertsona batek asmatu dezakeen pasahitzak saihestea.

3.1. BIDALKETA ZERBITZUA

"Bidalketa Zerbitzuak" aukeratutako entitateek bidaltzen dituzten Dokumentazio eta Notifikazio Elektronikoak 
(aurrerago azaltzen direnak) bere METAPOSTA Sisteman ("Postontzi Elektronikoan") jaso eta gordetzeko aukera 
ematen dio Erabiltzaileari.

Erabiltzaile bakoitzak aukeratu ditzake zein entitate publiko edota pribaturen partez jaso nahi izango duen 
dokumentazioa bere Postontzi Elektronikoan. Entitate hauek METAPOSTArekin hitzarmen bat sinaturik izan beharko 
dute aukeratu ahal izateko ("Igorleak" edo, horietako bakoitzak, "Igorlea"). Igorleen eta METAPOSTA Sistemaren 
barneko sistemen arteko komunikazio eta konexioak, mezu zifratuen estandarren bidez egiten dira.

Harremanetarako mekanismoak hautatzeari eta pertsona fisikoei zerbitzuak emateari buruz herritarrek zerbitzu 
publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean eta herritarrek zerbitzu 
publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko azaroaren 6ko 1617/2009 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren 
arabera, Bidalketa Zerbitzua eskaintzeak ordeztu dezake, osorik edo zati batean, dokumentu edo jakinarazpen 
horiek papereko euskarrian bidaltzea.

3.1.1. Bidali beharreko dokumentazioa

Honako hau hartzen da “Dokumentaziotzat”: formatu digitalean edo elektronikoan dagoen Igorlearen dokumentu 
edo mezu oro, METAPOSTAren bitartez bidali eta gordailatu behar dena erabiltzailearen Postontzi Elektronikoan. 

Nolanahi ere, Dokumentazioa honako dokumentu hauek izango dira:
a) Fakturak.

b) Ordainagiriak.

c) Banku-kontuen laburpenak.

d) Jakinarazpenak.

e) Berriak, betiere berri horien helburu nagusia publizitate-alorrekoa ez bada.

f) Bestelakoak (dagokion igorleak Erabiltzailearekin duen harremanaren arabera bidali behar duen dokumentazio 
jakin baten arabera zehaztu beharko da).

Igorleak ezin izango du Erabiltzailearen Postontzi Elektronikoa erabili soilik publizitateko, merkataritzako eta antzeko 
helburuak dituen dokumentazioa bidaltzeko, salbu eta dokumentazio hori arestian aipatutako a) ataletik f) atalera 
bitarteko ataletan aipatu den Dokumentazioarekin batera igortzen bada.

3.1.2. Notifikazio elektronikoak

METAPOSTAk METAPOSTA Sistema garatu nahi du, gai horri buruzko legezko baldintzak betetzeko gai diren 
jakinarazpen elektronikoko mekanismoak Erabiltzaileari eskaintzeko; horregatik, Baldintza hauetan “Notifikazio 
Elektronikoak” atalera egindako erreferentzia oro erabilgarritasunaren mende geratuko da, METAPOSTA 
Sistemaren garapen-mailaren arabera, eta horri buruzko informazioa behar denean emango zaio Erabiltzaileari.

3.1.3. Igorleen hautaketa

Baimena ematea
METAPOSTAk Dokumentazioa Bidaltzeko Zerbitzua emango du bakarrik Erabiltzaileak Igorlea aukeratu duenean 
eta bere baimena ("Baimena") espresuki eman duenean.

Baimena Igorleak emango du elektronikoki METAPOSTA Sistemaren bidez (helburu honekin egindako plataformaren bidez).
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3. Zerbitzuak



Igorleak Baimena ematean bakarrik aukeratutako Igorlearen bidalketak jasoko ditu, beraz, Baimen horrek, ez du 
ekarriko Erabiltzailea Baldintza hauetan aurreikusita dauden komunikazio telematikoko zerbitzuak ez diren 
zerbitzuetara atxikitzea, eta, oro har, ez du Baldintza hauetan esanbidez aurreikusitakoez bestelako ondoriorik 
izango.

Hala ere, posiblea da Igorleak Dokumentazio eta Notifikazio Elektronikoak Postontzi Elektronikoaren bidezko 
bidalketa zehaztapen eta baldintzetara mugatzea. Baldintza hauek Erabiltzailearen eta Igorlearen artean loteslea 
izango da soilik, METAPOSTA ez da inoiz partaide izango eta ez du inolako erantzukizunik izango honen inguruan.

Baimena baliogabetzea
Baimena bide elektroniko bidez baliogabetu ahal izango da askatasun osoz, Baimena emateko erabilitako sistema 
beraren bitartez. Igorle bat edo hainbaten Baimenaren baliogabetzeak eragingo du METAPOSTAk horri edo horiei 
dagokion Bidalketa Zerbitzua bertan behera uztea.

Era berean, ulertuko da baimena atzera botako dela erabiltzaileak METAPOSTA Sisteman baja ematen badu 
edozein kausa edo zirkunstantzia dela medio.

Igorleen alta eta baliogabetzeen komunikazioa
METAPOSTAk konpromisoa hartzen du dagokion Igorleari jakinarazteko Erabiltzaileak Baimena eman edo Baimena 
atzera bota duela ahal bezain laster, eta Erabiltzaileak onartzen du denboraldi bat pasa daitekeela alta edo 
baliogabetzea gauzatzen denetik, alta behar bezala sistemetan burutzen den arte.

3.2. DOKUMENTU GORDAILU ZERBITZUA

METAPOSTA Sistemak Interneteko dokumentu-gordailu baten funtzioak ere eskaintzen dizkio Erabiltzaileari 
(“Dokumentu Gordailua”), era honetan, Erabiltzaileak leku pertsonal eta seguru batean gorde nahi dituen 
dokumentuak bilduta izateko.

Dokumentu Gordailu zerbitzuak dokumentuak igotzeko doako ahalmen mugatua izango du. Gaitasun hori, 
erabiltzaileak alta hartzen duen momentuan METAPOSTAko zuzendaritzak ezarrita izango duenaren araberakoa 
izango da. METAPOSTAk, beraz, METAPOSTA Sistemaren garapenaren ondorioz, biltegira daitekeen Mb kopurua 
edota dokumentu igo edo jaitsi ahal izango du.

Dokumentu Gordailuan gordetako dokumentuak ezabatzen badira, Erabiltzaileak ezin izango du libratutako lekua 
berriz erabili, ezta dokumentu-gordailuan gordetako dokumentu kopurua murriztu ere, aurreko atalean aurreikusitako 
ondorioetarako.

Biltegiratze gaitasun gehiago lortzeko, METAPOSTArekin harremanetan jarri (metaposta@metaposta.com edo 902 
540 540).

3.3. BESTE ZERBITZUAK

METAPOSTA Sistemaren teknologia-garapenak, etorkizunean METAPOSTAk Sistemak eskainitako zerbitzu eta 
funtzionaltasunak aldatu edo garatzeko aukera eman dezake. Erabiltzaileei aldaketa hauen berri emango zaie beti. 
Zerbitzu eta funtzionalitate horiek Baldintza hauen menpe egongo dira, baldintza partikular zehatz batzuen menpe 
ere gera daitezkeela jakinik.
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METAPOSTAk ahalmena izango du, besteak beste, hauetarako:

Erabiltzaileari Interneteko dokumentu-gordailu elektronikoaren funtzioak eskaintzeko, horren bitartez modu 
seguruan biltegira baititzake espazio pertsonal batean biltegiratu nahi dituen dokumentu guztiak, ondorengo 
3.1.9 Klausulan aurreikusitakoaren arabera.

Previa solicitud por parte del Emisor correspondiente, recuperar y/o borrar la Documentación o Notificación 
Electrónica enviada al Buzón Electrónico del Usuario, siempre y cuando la Documentación o Notificación 
Electrónica correspondiente no se hubiera depositado en el Buzón Electrónico del Usuario.

(a)

(b)

4. METAPOSTAren ahalmenak
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METAPOSTAk ez du inolako erantzukizunik hartzen bere gain honako hauei dagokienez:

Postontzi Elektronikoaren bidez igorritako Dokumentazio edo Notifikazio Elektronikoaren edukiari dagokionez, 
eta, zehazki, igorritako dokumentazioaren nahiz horren edukiaren egiazkotasuna, legaltasuna, zehaztasuna eta 
egokitasunari dagokienez; igorleari —ez besteri— dagokio horren guztiaren gaineko erantzukizuna. Bereziki, 
baina mugarik gabe, METAPOSTAk ez du erantzukizunik izango Dokumentazioak publizitate-materialak edo 
komertzialak baldin baditu. Dokumentazioaren edo Notifikazio elektronikoen inguruko zalantzak, Erabiltzaileak 
dagokion igorleari galdetu beharko dizkio.

Erabiltzaileak dokumentazio edo jakinarazpen elektronikoarekin egiten duen erabilerari dagokionez, eta, 
zehazki, aldatzeari edo ezabatzeari dagokienez.

Igorleak lege-betebeharren eta kontratu-betebeharren inguruan egindako ez-betetzeei dagokienez; besteak 
beste, eta izaera mugatzailerik gabe, jendeari zerbitzuak eskaintzeko garaian elkarrizketa telematikorako bide 
bat izateko betebeharra.

Oro har, igorleak edo erabiltzaileak, zuzenean edo zeharka, bere buruari edo hirugarren bati egindako kalte edo 
galerei dagokienez; horren barruan sartzen dira —baina ez horiek bakarrik— isunak, zigorrak eta agintari 
eskudunek ezarritako kautelazko edo zigortzeko edozein neurri, METAPOSTA Sistema erabiltzeko garaian 
aplikatu behar diren unean uneko legezko edo erregelamenduzko arauak ez betetzeagatik.

(a)

(b)

(c)

(d)

5. METAPOSTAren erantzukizuna

Erabiltzaileak badaki, eta bere borondatez eta esanbidez onartzen du, Bidalketa Zerbitzua bere —eta ez beste 
inoren— erantzukizunpean erabiltzen duela.

Bidalketa Zerbitzuaren erabilerari dagokionez, erabiltzaileak honako konpromiso hau hartu du: ez duela jardungo 
METAPOSTAren edo hirugarrenen irudiari, interesei eta eskubideei kaltea eragin diezaiokeen moduan, edo 
Bidalketa Zerbitzua hondatu, erabiltezin bihurtu edo gehiegi kargatu dezakeen moduan, edo Bidalketa Zerbitzua 
behar bezala erabiltzea edozein modutara oztopa dezakeen moduan.

METAPOSTAk zentzuzko segurtasun-neurriak hartzen ditu birusak ba ote dauden jakiteko. Nolanahi ere, 
erabiltzaileak jakin behar du Interneteko informazio-sistemen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, 
hortaz, METAPOSTAk ezin duela bermatu erabiltzailearen informatika sistemetan (softwarean eta hardwarean) edo 
dokumentu elektronikoetan eta dokumentu horietako fitxategietan aldaketak eragin ditzakeen birusik edo beste 
elementurik ez dela izango.

6. Web-orriaren eta Postontzi Elektronikoko zerbitzuaren erabilera

8.1. IRAUPENA

Erabiltzaileak Baldintza hauek onartzearen eta horiei atxikitzearen ondoriozko harreman juridikoak, eta 
Erabiltzailearen erregistroa METAPOSTA Sisteman, iraupen mugagabea izango du. 

Zerbitzu konkretu batean zehaztutako baldintzak beste kontrakoa adierazten ez badute, METAPOSTA Sisteman 
eskaintzen diren funtzioen kostua doakoa izango da (Erabiltzaileak erabiltzen duen telekomunikazio-sarearen kostua 
kontuan izan barik).

7. Prezioa

8. Zerbitzuen iraupena, aldaketak eta baliogabetzea
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8.2. ALDAKETAK

METAPOSTAk Postontzi Elektronikoaren konfigurazioa, erantsitako edukiak eta zerbitzuak, funtzionalitate oro eta 
gainerako ezaugarriak noiznahi eta erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko, deuseztatzeko edo 
handitzeko ahalmena izango du.
METAPOSTAk behar adinako aurretiaz jakinaraziko dio erabiltzaileari METPAOSTA Sistemak momentu bakoitzean 
indarrean dituen zerbitzuei eta funtzionaltasunei buruz, METAPOSTAk, zentzu honetan, inolako erantzukizunik izan 
gabe

8.3. ERREGISTROAREN DEUSEZTATZEA

Erabiltzaileak eskatuta.
METPAOSTA Sistemak ahalmentzen duen momentu bakoitzean baja egiteko gaitasunari kalterik egin gabe, 
Erabiltzaileak ahal izango du, inolako kausarik gabe eta edozein momentuan, METAPOSTA Sisteman duen 
erregistroa bere osotasunean deuseztatzea modu hauetan: (i) METAPOSTAri komunikazio bat bidaliz fax bidez 
(945008436) edo (ii) gutun bat bidaliz hurrengo helbidera: Arabako Teknologia Parketa, Albert Einstein etorbidea 44 
– E6 eraikina baxua [01510 Miñano (Araba)]. Komunikazio horietan kontuaren deuseztapena zehazki eskatu 
beharko da, eta identifikazio-dokumentu bat izan beharko du atxikirik (NAN/AIZ edo pasaportea). 

Erabiltzaileak ulertu beharko du Deuseztapenak bere postontziaren dokumentu guztien ezabapena dakarrela, eta 
harpidetza guztien deuseztatzea. Beraz, erabiltzaileari gomendatzen zaio METAPOSTAtik at, dispositibo elektroniko 
batean, bere dokumentazio edo notifikazio elektronikoak gordetzea. 

Deuseztapena behin eginda, erabiltzaileak ezin izango da bere postontzi pertsonalean berriz sartuko edo bertatik 
inolako informaziorik berreskuratu. Aldiz, nahi izanez gero, edozein momentuan egin dezake berriz alta zerbitzuan

METAPOSTAk erabakita.
METAPOSTAk Erabiltzaileari adinako aurretiaz jakinaraziko dio Bidalketa Zerbitzuaren, Dokumentu Gordailuaren 
edota beste edozein zerbitzuren deuseztapena, Erabiltzaileak beharrezkoak diren neurriak hartu ahal izateko 
helburuarekin (adibidez, nahi duen informazioa gordetzeko)

METAPOSTAk bere osotasunean METAPOSTA Sistema deuseztatuz gero, aurreko paragrafoan adierazten dena 
ere ezarriko da.

Era berean, Erabiltzaile batek Baldintzen, baldintza partikularren edo araudiaren ez-betetze larria egiten badu, 
METAPOSTAk bere Bidalketa Zerbitzua, Dokumentu Gordailua edo beste zerbitzuen deuseztapena egin ahal izango 
du, baita METAPOSTA Sisteman Erabiltzaileak duen erregistroaren deuseztapena ere.

Klausula honen arabera, METAPOSTA Sistemak ez du Erabiltzailearen edo hirugarrenen aurrean erantzukizunik 
izango eskaintzen dituen zerbitzuen deuseztapena (neurri batean edo bere osotasunean) egiten bada.

Nolanahi ere, METAPOSTAk eskainitako zerbitzuak baliatzeko, datu pertsonalak eskatuko dituen formulario bat bete 
beharko du Erabiltzaileak. Erabiltzaileak alta online bankaren bidez egiten duenean onartzen du Igorle horrek (hau 
da, finantza entitateak) METAPOSTAri hainbat datu pertsonalak ematea (hala nola, NANa, helbidea…) 
METAPOSTAk erabiltzailearen identitatea ziurtatzeko helburuz. Igorleak utzitako datu pertsonal hauek automatikoki 
agertuko dira Erabiltzailearen erregistro-formularioan, eta Erabiltzaileak baieztatu edota bete behar izango ditu, 
METAPOSTAren fitxategietan gordetzeko baimena emanez, klausula honetan adierazten den moduan.

Erabiltzaileak erregistratzeko formularioan sartzen duen informazioak osorik eta zuzen egon beharko du eta 
egiazkoa izango da. Erregistratzeko formularioan sartutako datuetan aldaketaren bat eginez gero, erabiltzaileak bere 
erabiltzaile-profilean sartu beharko du zuzenketa egiteko.

METAPOSTAk Erabiltzailearen datu pertsonalak ez ezik zerbitzua ematen denean sortzen diren datuak ere erantsi 
ahal izango ditu METAPOSTAren ardurapekoak diren fitxategietan, zerbitzua kudeatzeko, mantentzeko eta zerbitzu 

9. Datu pertsonalen babesa



METAPOSTA sistema erabiltzeko baldintza orokorrak

hori ematen ote den eta METAPOSTAk bere legezko betebeharrak betetzen ote dituen kontrolatzeko. Honetaz gain, 
bere Postontzi Elektronikora edota bere email helbidera komunikazioak bidali ahal izango dizkio METAPOSTAk 
eskaintzen dituen zerbitzuei lotura zuzena duten informazioarekin (Igorle berriak, zerbitzu edo funtzionaltasun 
berriak, hobekuntzak…).

METAPOSTAk Erabiltzailearen datu pertsonalak ere erabili ahal izango ditu elektronikoki METAPOSTAk, berak, 
prestatutako inkestak, promozioak, zozketak eta txapelketak ezagutarazteko. Erabiltzaileak ez baditu komunikazio 
hauek jaso nahi, lopd@metaposta.com helbidera email bat bidali beharko du BAJA adieraziz.

Halaber, erabiltzaile batek bere Bidalketa Zerbitzuan Igorle jakin bat eransteko baimena ematen duenean, 
Erabiltzaileak baimena ematen da METAPOSTAk adierazitako Igorleari jakinarazteko erabiltzailearen beharrezko 
datu pertsonalak Bidalketa Zerbitzua behar bezala emateko.

Era berean, Erabiltzaileari jakinarazi zaio METAPOSTAk eskaintzen dituen zerbitzuak behar bezala emateko 
ezinbestekoa dela Erabiltzaileari buruzko informazio jakin bat elkartrukatzea dagokion Igorlearen eta 
METAPOSTAren artean, (adibidez, Dokumentazioa Erabiltzailearen Postontzi Elektronikoan jasotzeko beharrezkoa 
den informazioa). Gainera, Igorleak Erabiltzaileak Dokumentazioa eta Notifikazio Elektronikoak bere Postontzi 
Elektronikoan jasotzeari buruzko informazioa jaso ahal izango du.

METAPOSTAk ez da sartuko Erabiltzaileak jasotako Dokumentazioan, Notifikazio Elektronikoetan edota Igorlearen 
nahiz hirugarrenen arteko ezein komunikazioen edukietan. Erabiltzaileak badaki eta esanbidez onartzen du berak 
hautatutako Igorleen arabera, Dokumentazioan eta gainerako komunikazioetan modu berezian babesten diren 
datuak (osasunari buruzkoak, afiliazio sindikal edo politikoei buruzkoak eta abar) egon daitezkeela.

Indarreko araudian aurreikusitako moduan, datuak eskuratzeko, zuzentzeko deuseztatzeko eta aurka egiteko 
eskubideak baliatu ahal izateko, Erabiltzaileak METAPOSTArekin harremanetan jarri beharko du idazki bidez, 
lopd@metaposta.com helbidean, betiere erabiltzaileak bere identitatea egiaztatu ondoren.

Baldintza hauen bidez, eta Bidalketa Zerbitzua erabiltzeagatik edo beste edozeinen bidez, METAPOSTAk ez du 
lagako web-orriaren, Bidalketa Zerbitzuaren eta horiek osatzen dituzten elementuen (“Edukiak”) gaineko ezein 
eskubide intelektual eta industrial, eta erabiltzaileari esanbidez debekatuko zaio horiek erreproduzitzea, eraldatzea, 
banatzea, jendeari jakinaraztea, prestatzea, ateratzea, berrerabiltzea, berriz bidaltzea, edo edozein bitarteko edo 
prozeduraren bidez erabiltzea, legez baimenduta dagoenean edota eskubideen titularrak baimentzen duenean izan 
ezik.

Erabiltzaileak Edukiak ikusi eta horien aldi baterako kopia pribatu bat lortu ahal izango du, bere sistema 
informatikoetan (softwarean eta hardwarean) era pertsonalean eta pribatuan  erabiltzeko, betiere merkataritza- edo 
lanbide-jarduerak garatzeko helbururik ez badu. Erabiltzaileak ez ditu Edukiak lortuko (eta ez da horretan saiatuko) 
eskuragarri jarri zaizkionez, adierazi zaizkionez edo Interneten erabili ohi direnez bestelako bitartekoen edo 
prozeduren bidez. Bestalde, Interneten erabili ohi diren prozedurei dagokienez, beharrezkoa izango da horiek 
METAPOSTAren web-orria eta Bidalketa Zerbitzua kaltetzeko edo erabiltezin bihurtzeko arriskurik ez ekartzea. 
Erabiltzaileak METAPOSTAren edo hirugarrenen titulartasunpeko Edukien gaineko jabetza intelektualari eta 
industrialari lotutako eskubide guztiak errespetatu beharko ditu beti.

10. Jabetza intelektualari eta industrialari lotutako eskubideak

Erabiltzaileak ezin izango ditu laga edo transferitu Baldintza hauen ondoriozko eskubideak eta/edo betebeharrak.

METAPOSTAk Baldintza hauen ondoriozko eskubideak eta/edo betebeharrak laga eta transferitu, eta Baldintza 
hauen xede diren zerbitzuen zerbitzu guztiak edo batzuk azpikontratatu ahal izango ditu, horretarako erabiltzailearen 
baimenik behar izan gabe.

11. Lagapena eta azpikontratazioa



METAPOSTA sistema erabiltzeko baldintza orokorrak

12.1. HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak eta, oro har, bere webgunetik METAPOSTAren Bidalketa Zerbitzurako hiperesteka bat edo lotura-gailu 
tekniko bat –hala nola estekak edo botoiak– (“Hiperesteka”) ezarri nahi duen edozein pertsona fisikok edo juridikok 
METAPOSTAren aldez aurreko eta idazki bidezko baimena lortu beharko du. Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi, 
ezein kasutan, METAPOSTAren eta Hiperesteka ezartzen den webgunearen edo web-orriaren jabearen artean 
harremanak daudenik, ezta METAPOSTAk haren edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere. Nolanahi ere, bere 
web-orrirako edo Bidalketa Zerbitzurako edozein hiperesteka noiznahi debekatzeko edo erabiltezin bihurtzeko 
eskubidea izango du METAPOSTAk, hiperesteka dagoen webgunearen jarduera edo edukiak legez kanpokoak 
direnean bereziki.

12.2. GUNE ESTEKATUAK

Erabiltzaileari hirugarrenen jabetzakoak diren edo hirugarrenek kudeatzen dituzten Interneteko webgune edo 
atarietan sartzeko aukera emango dioten hiperestekak edo lotura-gailu teknikoak (estekak, adibidez) jarriko ditu 
METAPOSTAk erabiltzailearen eskura, Interneten eskuragarri dauden edukiak, informazioa eta gainerako zerbitzuak 
bilatzeko eta horietan sartzeko. METAPOSTAk ez ditu adierazitako gune estekatu horietan eskuragarri dauden 
edukiak, informazioa eta zerbitzuak eskainiko eta merkaturatuko, ez berez, ez hirugarrenen bidez. Era berean, ez 
ditu onartuko, ikuskatuko edo kontrolatuko, inola ere, gune horietan dauden edukiak, zerbitzuak eta beste edozein 
material; horretaz gain, Erabiltzaileak bere gain hartuko du gune horien bitartez egiten den nabigazioaren 
erantzukizun osoa.

12. Hiperestekak eta gune estekatuak

13.1. OSOTASUNA

Alderdien artean Baldintza hauen xedearen eta estipulazioen inguruan dagoen hitzezko edo idazki bidezko beste 
edozein akordio deuseztatzen dute Baldintza hauek.

13.2. DEUSEZTATZE PARTZIALA

Baldintza hauen estipulazioetako edozein deuseztatzeak ez du ekarriko Baldintzak osorik deuseztatzea.

13.4. KOMUNIKAZIOAK

Alderdien arteko komunikazioen ondorioetarako, erabiltzaileak METAPOSTAri metaposta@metaposta.com helbide 
elektronikoaren bitartez egindakoak eta METAPOSTAk erabiltzaileari Postontzi Elektronikoaren bitartez egindakoak 
hartuko dira baliozkotzat.

13. Askotarikoa

Baldintza hauek Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako legeei jarraituko diete, bakoitzaren eskumenen 
araberako aplikazio-eremuari jarraiki.

14. Lege aplikagarria


