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INFORMACIÓN LEGAL RELATIVA A LA WEB 
www.lagomera.travel  

(AV 26-21) 
 

1. SIVUSTON OMISTAJA 
 

1. TITULARIDAD DE LA WEB. 

www.lagomera.travel on Kanariansaarten 
matkailun edistämisen virallinen web-sivusto, 
jonka omistaa ja jota hoitaa Kanarian 
itsehallintoalueen hallituksen matkailun 
varaministeriön alainen julkisen pääoman 
omaava kauppayhtiö PROMOTUR TURISMO 
CANARIAS, S.A. (jäljempänä PROMOTUR), 
Kanariansaarten hallituksen matkailuministeriön 
alaisuudessa toimiva julkisen pääoman omaava 
kaupallinen yhtiö jonka kotipaikan osoite on 
calle Eduardo Benot, 35 - 35008 Las Palmas de 
Gran Canaria ja verotunnus on C.I.F. A-
35845593. Se on rekisteröity Las Palmasin 
kaupparekisteriin, arkille 141, osaan 1758, 
sivulle GC-34913 (vastedes sivusto). 
 

www.lagomera.travel es una web oficial para la 
promoción del destino turístico Islas Canarias, la 
cual es propiedad y está gestionada por 
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (en 
adelante PROMOTUR), como sociedad mercantil 
de capital público adscrita a la Consejería de 
Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de 
Canarias, con domicilio social en la calle Eduardo 
Benot, 35 - 35008 Las Palmas de Gran Canaria y 
con C.I.F. A-35845593, inscrita en el Registro 
Mercantil de Las Palmas, en el folio 141, tomo 
1758, hoja GC-34913 (de ahora en adelante la 
web). 
 

Mainitun verkkosivuston aliverkkoalueet sekä 
kaikki muut käytössä olevat osiot ovat 
PROMOTURIN omaisuutta ja tämän johdosta 
niihin sovelletaan näissä oikeudellisissa 
tiedoissa esitettyjä määrityksiä. 

Los subdominios o cualquier otro apartado 
disponible en dicha web son de titularidad de 
PROMOTUR y en consecuencia le será de 
aplicación las determinaciones establecidas en la 
presente información legal.  
  

2. SIVUSTO JA vastuunrajoitus: SISÄLLÖT 
JA KÄYTTÖOIKEUS 

2. LA WEB Y SUS LIMITACIONES DE 
RESPONSABILIDAD: CONTENIDOS Y ACCESO. 

2.1. Sisällöt 2.1. Contenidos de la web. 
 

Sivustolla on La Gomeran saarta 
matkailukohteena edistäviä tiedotusluonteisia tai 
palveluita tarjoavia sisältöjä. Ne ovat 
PROMOTUR:n tai kolmansien osapuolten 
(oikeus- tai luonnollisten henkilöiden) kautta 
tarjoamia (vastedes kolmannet osapuolet) 
ilmaisia tai maksullisia sisältöjä. 
 

La web tiene contenidos para la promoción del 
destino de la isla de La Gomera, de naturaleza 
informativa o de prestación de servicios, tanto 
gratuitos como onerosos prestados directamente 
por PROMOTUR o por terceros (personas jurídicas 
o físicas) (de ahora en adelante terceros). 
 

Sivuston ja sen sisältöjen käyttäminen tarkoittaa 
tässä oikeudellisessa tiedotteessa esitettyjen 
kaikkien ehtojen täydellistä hyväksymistä. Mikäli 
käyttäjä ei niitä hyväksy, hänen on 
pidättäydyttävä sivuston käytöstä. 
 
 

La utilización de la web y sus contenidos supone la 
aceptación plena por el usuario de todas las 
condiciones contenidas en la presente Información 
Legal, por lo que si el usuario no está de acuerdo 
con el contenido de la misma deberá abstenerse 
de hacer uso de la misma. 
 

Sivuston sisältöjen vastuurajat ovat seuraavat: 
 

Las limitaciones de responsabilidad de los 
contenidos de la web son: 
 

2.1.1. Sivuston sisältämät tiedot 2.1.1. Información contenida en la web. 
 

Sivuston La Gomera matkailukohteena koskevat La información del destino La Gomera contenida 
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tiedot voivat olla PROMOTUR:n  suoraan tai 
kolmansien osapuolten kautta tarjoamia. 
 

en la web puede ser proporcionada directa por 
PROMOTUR  o indirectamente a través de 
terceros. 
 

PROMOTUR pyrkivät antamaan objektiivista, 
virallisista tai yleisesti tiedossa olevista 
tietolähteistä saatua tietoa PROMOTUR 
mainostoiminnan ja markkinoinnin luomassa 
muodossa La Gomeran saarella matkailun 
edistämiseksi.  
 

La información proporcionada directamente por 
PROMOTUR a través de la web, trata de ser 
objetiva partiendo de fuentes de información 
oficiales y/o de público conocimiento, así como, 
fruto de creaciones publicitarias y de marketing de 
PROMOTUR con la finalidad de promocionar el 
turismo en la isla de La Gomera.  
 

PROMOTUR ei vastaa tietolähteistä saatujen 
tietojen mahdollisesta epätarkkuudesta, 
epämääräisyydestä eikä totuudenmukaisuuden 
puutteesta. 
 

PROMOTUR no se hace responsable de ninguna 
inexactitud, imprecisión o falta de veracidad de las 
fuentes de información de origen utilizadas para 
esta finalidad. 
 

PROMOTUR pidättää itsellään oikeuden 
muokata sivuston sisältämiä tietoja sekä estää 
sivustolle pääsyn milloin tahansa ennalta 
ilmoittamatta.  
 

PROMOTUR se reserva la facultad de efectuar, en 
cualquier momento, modificaciones en la 
información contenida en la web, así como, de 
suspender su acceso en cualquier momento y sin 
previo aviso.  
 

PROMOTUR ei vastaa kolmansien osapuolten 
sivustolla tarjoamasta tiedosta eikä myöskään 
valvo etukäteen, hyväksy eikä omaksu 
kolmansien osapuolten toimesta 
verkkosivustolle laitettua tietoa. 
 

PROMOTUR no se hace responsable de la 
información de terceros ofrecida a través de la 
web, ni controla previamente, ni aprueba, ni hace 
propios la información de éstos recogidas en la 
web.  
 

Vierailija käyttää näitä tietoja yksinomaan omalla 
vastuullaan. 
 

El uso que pueda hacerse de esta información por 
los usuarios es de la exclusiva responsabilidad de 
quien lo realiza. 
 

2.1.2. Sivuston palvelut ja tuotteet 2.1.2. Servicios y Productos de la web. 
 

Sivusto voi tarjota PROMOTUR suoraan tai 
kolmansien osapuolten kautta hallinnoimia 
palveluita. Palvelut ovat luonteeltaan 
maksuttomia, rajoittamatta kuitenkaan 
mahdollisuutta asettaa hintoja tietyille palveluille 
tai tuotteille, mistä PROMOTUR ilmoittaa ajoissa 
asianmukaisissa osioissa. 
 

La web puede prestar servicios bien gestionados 
directamente por PROMOTUR o por terceros, de 
naturaleza gratuita, sin perjuicio de establecer 
precio a determinados servicios o productos 
ofrecidos, de lo cual informará oportunamente en 
las secciones destinadas a los mismos. 
 

PROMOTUR ei ota minkäänlaista välitöntä eikä 
välillistä vastuuta muiden tarjoamien eikä 
muiden kuin itsensä omistamien ja välittömästi 
hallinnoimien tai valvomien palveluiden ja 
näiden sisältöjen laillisuudesta, 
totuudenmukaisuudesta, hyödyllisyydestä, 
laadusta eikä luotettavuudesta, vaikka ne 
olisivatkin saavutettavissa sivuston kautta.  
 

PROMOTUR no asume ningún tipo de 
responsabilidad directa ni indirecta en relación con 
la licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de 
los servicios y su contenido que no sean propiedad 
de PROMOTUR o no estén directamente 
gestionados o controlados por PROMOTUR, 
aunque estos puedan ser accesibles a través de la 
web.  
 

Kaikki mahdolliset sopimusperusteiset sekä 
sopimukseen perustumattomat suhteet 

Cualquier relación contractual o extracontractual 
que, en su caso, se formalice con las terceras 
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kolmansiin osapuoliin, joihin on otettu yhteyttä 
sivuston kautta, sekä osallistuminen näiden 
järjestämiin kilpailuihin, 
myynninedistämistoimintaan ja tavaroiden ja 
palveluiden myyntiin ja ostoon, ovat yksinomaan 
käyttäjän ja kolmansien osapuolten välisiä 
tapahtumia, jotka koskevat myös tapahtumaan 
osallistuvia toimistoja.  
 

personas contactadas a través de la web, así 
como, la participación en concursos, promociones, 
compraventa de bienes o servicios que éstos 
desarrollen, se entienden realizados única y 
exclusivamente entre el usuario y los terceros, 
incluyendo las agencias que lo realicen.   
 

Käyttäjä hyväksyy, että PROMOTUR ei kanna 
minkäänlaista vastuuta neuvotteluista ja 
keskusteluista kolmansien osapuolien kanssa, 
joihin on otettu yhteyttä sivuston kautta ja/tai 
sopimusperusteisista tai sopimukseen 
perustumattomista suhteista näihin osapuoliin, 
eikä mistään näistä aiheutuvista vahingoista. 
 

El usuario acepta que PROMOTUR no tiene 
ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o 
perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados con 
motivo de sus negociaciones, conversaciones y/o 
relaciones contractuales o extracontractuales con 
terceros contactadas a través de la web. 
 

2.1.3. Linkit muihin sivustoihin 2.1.3. Enlaces a webs ajenas. 
 

Sivusto sisältää linkkejä vieraisiin sivustoihin 
käyttäjän pääsyn helpottamiseksi myös muihin 
kuin PROMOTUR:n hallinnoimiin tai valvomiin 
mahdollisesti kiinnostaviin sisältöihin ja/tai 
palveluihin.  
 

La web contiene enlaces a páginas webs ajenas a 
ésta que se ponen a disposición del usuario como 
única finalidad facilitar el acceso a otros contenidos 
y/o servicios que pudieran ser de su interés, no 
estando estos gestionados ni controlados por 
PROMOTUR.  
 

Siirtyessään vieraalle sivustolle käyttäjän on 
huomioitava kyseisen sivuston käyttöä koskevat 
oikeudelliset ohjeet, huomautukset ja 
varoitukset. 
 

Una vez que un usuario se encuentre en estas 
webs ajenas deberá estar a las indicaciones, 
avisos o advertencias legales que esa otra web 
establezca para su uso. 
 

Näiden linkkien sisältyminen verkkosivustoon ei 
merkitse, että PROMOTUR:lla olisi 
minkäänlaista suhdetta kyseisten 
verkkosivustojen omistajin. 
 

La inclusión de estos enlaces no implicará ningún 
tipo de vinculación de PROMOTUR con las 
entidades titulares de las webs enlazadas. 
 

2.2. Käyttöoikeus 2.2. Acceso a la web. 
2.2.1. Käyttäjät 2.2.1. Usuarios. 

 
Kaikki La Gomeran saaresta matkailukohteena 
kiinnostuneet henkilöt voivat käyttää sivustoa 
ottaen huomioon tämän oikeudellisen tiedotteen 
määrittämät sivuston käytöstä johtuvat 
velvoitteet.  
 

Toda persona interesada en la información relativa 
al destino La Gomera podrá hacer uso de la web 
teniendo la consideración a los efectos de la 
presente Información legal como usuario. 
 

PROMOTUR kuitenkin vaatii joidenkin 
palvelujen ja tuotteiden kohdalla käyttäjiä 
tunnistautumaan kirjautuakseen sisään 
(vastedes kirjautunut käyttäjä), jolloin on 
huomioitava kohtien 4.1 ja 4.2 määräykset. 
 

Ahora bien, para ciertos servicios y productos, 
PROMOTUR requerirá de éstos usuarios su 
identificación para su registro (de ahora en 
adelante usuario registrado) para lo que se deberá 
estar a lo dispuesto en el punto 4.1. y 4.2. 
 

Sivuston käyttäminen on yksinomaan käyttäjän 
vastuulla 

El acceso de los usuarios a la web es de la 
exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. 
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Jos sivusto sisältäisi keskustelupalstan tai 
vuorovaikutteisia palveluita (kuten blogeja, chat-
palveluita tai yhteisöjä, joissa lähetetään 
sisältöjä, viestejä, huomautuksia tai mitä 
tahansa muita osia tai muuta aineistoa), 
vastedes vuorovaikutteiset alueet, käyttäjä olisi 
välittömästi vastuussa kyseisten 
vuorovaikutteisten alueiden käytöstä. 
Käyttäessään niitä käyttäjä hyväksyy, että hän ei 
saa lähettää, ladata, siirtää, jakaa, säilyttää, 
luoda eikä julkaista mitään viestiä, huomautusta, 
tietoa, tekstiä, musiikkia, ääntä, valokuvaa, 
muuta kuvaa, koodia eikä mitään muuta 
seuraavanlaista aineistoa: 
 

Además, en los supuestos de que exista foros de 
discusión o servicios interactivos (blogs, chats, 
comunidades dónde se envían contenidos, 
mensajes, comentarios o cualquier otro elemento o 
material), de ahora en adelante áreas interactivas, 
el usuario es el responsable directo del uso que 
realice de tales áreas interactivas.  Al utilizarlas 
acepta no enviar, cargar, transmitir, distribuir, 
almacenar, crear o publicar cualquier mensaje, 
comentario, dato, información, texto, música, 
sonido, fotografía, gráfico, código u otro material: 
 

a) Aineistoa, joka on laitonta, loukkaavaa, 
muukalaisvihaa ilmaisevaa, hävytöntä, 
pornografista, kolmansien osapuolten oikeutta 
ihmisarvoon tai yksityisyyteen loukkaavaa, 
moraalia loukkaavaa, mautonta, hyökkäävää, 
alaikäisten oikeudellista suojaa vahingoittavaa, 
tai aineistoa, joka on uhkaavaa, aiheuttaa 
häirintää, loukkaa oikeutta yksityisyyteen tai 
mainontaan, on tarpeetonta tai 
kiusantekomielessä aiheutettua, vihamielistä, 
petollista tai muulla tavoin tuomittavaa. 
 

a) Que sea ilegal, difamatorio, xenófobo, obsceno, 
pornográfico o que vulnere el derecho al honor o a 
la intimidad personal de terceras personas o atente 
contra la moral o que puedan resultar de mal gusto 
u ofensivas o atente contra la protección jurídica 
del menor o sea amenazador o constitutivo de 
acoso, que invada los derechos de privacidad o 
publicidad, que sea abusivo, hostil, fraudulento o 
censurable de algún modo. 
 

b) Aineistoa, joka on rikollista, kannustaa 
rikokseen tai antaa ohjeita rikoksen tekemiseen, 
rikkoo osapuolten oikeuksia, aiheuttaa 
velvollisuuksia tai rikkoo mitä tahansa 
paikallista, itsehallintoalueen, valtion, kansallista 
tai kansainvälistä säännöstöä tai lainsäädäntöä. 
 

b) Que constituya un ilícito penal, aliente o 
proporcione instrucciones para cometerlo, infrinja 
los derechos de cualquiera de las partes, cree 
algún tipo de responsabilidad o incumpla cualquier 
normativa o legislación de ámbito local, 
autonómico, estatal, nacional o internacional. 
 

c) Aineistoa, joka voisi loukata mitä tahansa 
patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, 
tekijänoikeutta tai muuta henkistä omaisuutta tai 
osapuolten sopimusoikeutta.  
 

c) Que pueda infringir cualquier patente, marca, 
secreto comercial, derecho de autor u otra clase de 
propiedad intelectual o derecho contractual de 
cualquier parte.  
 

d) Aineistoa, jossa käyttäjä tekeytyy toiseksi 
henkilöksi tai tahoksi, tai jossa hän vääristelee 
suhdettaan toiseen henkilöön tai tahoon. 
 

d) Que suplante la personalidad de cualquier 
persona o entidad, o distorsione su afiliación o 
vinculación con una persona o entidad. 
 

e) Aineistoa, joka tukee ei-toivottua 
myynninedistämistä, poliittista tai 
mielipidekampanjointia, mainontaa, roskapostia, 
anomuksia, ketjukirjeitä tai pyramidijärjestelmiä. 
 

e) Que promueva promociones, campañas 
políticas o de opinión, publicidad, correo no 
deseado, spam, solicitudes, cartas encadenadas o 
esquemas piramidales no solicitados. 
 

f) Aineistoa, jolla luodaan tai jaellaan 
kolmansien osapuolten yksityisiä tietoja, mukaan 
lukien mitä tahansa oikeudellisesti suojattuja 
tietoja, kuten osoitteita, puhelinnumeroita, 
sähköpostiosoitteita, sosiaaliturvatunnuksia ja 
luottokorttien numeroita, näihin kuitenkaan 

f) Que realice o divulga información privada de 
terceros, incluido, a modo enunciativo pero no 
limitativo, cualquier tipo de dato protegido 
legalmente tal como direcciones, números de 
teléfono, direcciones de correo electrónico, 
números de la seguridad social y números de 
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rajoittumatta. 
 

tarjetas de crédito. 
 

g) Aineistoa, joka voisi sisältää viruksia, 
korruptoitunutta dataa tai vaarallisia, 
vahingollisia tai tuhoavia tiedostoja. 
 

g) Que pueda contener virus, datos corruptos o 
archivos peligrosos, perjudiciales o destructivos. 
 

h) Aineistoa, jonka sisällön PROMOTUR katsoo 
luvattomaksi tai rajoittavan tai estävän 
vuorovaikutteisten alueiden tai sivuston käyttöä 
ja hyödyntämistä tai vaikuttavan kielteisesti 
sivuston palveluiden saatavuuteen muille 
käyttäjille (johtuen esimerkiksi kohtuuttomasta 
kielenkäytöstä, suuraakkosten käytöstä tai 
toistuvasta saman tekstin jatkuvasta 
julkaisemisesta) tai joka saattaisi altistaa 
PROMOTUR:n tai sen käyttäjät mille tahansa 
vahingolle tai vastuulle. 
 

h) Que el contenido, a juicio de PROMOTUR, sea 
inaceptable o restrinja o impida a cualquier 
persona el uso y disfrute de las áreas interactivas o 
de la web o que afecte de manera adversa a la 
disponibilidad de sus recursos para otros usuarios 
(por ejemplo, uso de un tono demasiado exaltado, 
uso de mayúsculas o publicación continua de texto 
repetitivo) o que pueda exponer a PROMOTUR o a 
sus usuarios a cualquier daño o responsabilidad de 
cualquier tipo. 
 

PROMOTUR eivät ole velvollisia tarkastamaan, 
muokkaamaan eikä valvomaan käyttäjän 
vuorovaikutteisilla alueilla julkaisemia sisältöjä, 
ja pidättävät itsellään oikeuden poistaa, 
tarkastaa tai muokata mitä tahansa käyttäjän 
verkkosivustolla julkaisemaa tai säilyttämää 
sisältöä millä hetkellä hyvänsä ja mistä syystä 
tahansa ennalta ilmoittamatta oman harkintansa 
mukaisesti. 
 

PROMOTUR no tiene obligación de examinar, 
editar ni controlar el contenido del usuario 
publicado en cualquier área interactiva y se reserva 
el derecho y tiene absoluta discreción para 
eliminar, examinar o editar cualquier contenido del 
usuario publicado o almacenado en la web en 
cualquier momento y por cualquier razón sin 
necesidad de previo aviso. 
 

Vuorovaikutteisten alueiden tai verkkosivuston 
muiden osioiden käyttäminen tavalla, joka 
loukkaa näitä ehtoja, tarkoittaa myös sivuston 
oikeudellisten tietojen loukkaamista, mistä voisi 
seurata mm. käyttäjän vuorovaikutteisten 
alueiden tai verkkosivuston käyttöoikeuksien 
poistaminen tai peruuttaminen. 
 

El uso de las áreas interactivas u otras partes de la 
web que incumpla lo anteriormente expuesto, 
infringirá, también, la información legal de la Web, 
lo que podría conllevar, entre otros, suspensión o 
cancelación de sus derechos respecto al uso de 
las áreas interactivas o de la web. 
 

2.2.2. Sivuston saatavuus 2.2.2. Condiciones de acceso a la web. 
 

PROMOTUR ei takaa keskeytymätöntä, oikea-
aikaista, virheetöntä eikä täydellistä 
verkkosivuston saatavuutta, eikä myöskään sitä 
että sivusto on vapaa viruksista tai muista sen 
kaltaisista ongelmista. 
 

PROMOTUR no garantiza que el acceso a la web 
no pueda ser interrumpido, sufrir retrasos, contener 
errores u omisiones o contener virus u otros 
elementos de análoga naturaleza. 
 

PROMOTUR ei ole vastuussa minkäänlaisista 
seuraavaksi luetelluista syistä käyttäjälle tai 
kolmansille osapuolille aiheutuneista 
vahingoista: 
 

PROMOTUR no se hace responsable de los daños 
y/o perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera 
sufrir el usuario o un tercero derivados de: 
 

- Sivusto, sen tarjoamat palvelut tai sisällöt eivät 
ole saatavissa, niiden huolto on puutteellista tai 
ne eivät toimi tehokkaasti. 
 

- La falta de disponibilidad, mantenimiento o 
efectivo funcionamiento de la web, de sus servicios 
o de sus contenidos. 
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- Ulkopuolinen rikkoo sivuston sisältöjen tai 
palveluiden tai PROMOTUR:n säilyttämien 
henkilötietojen turvatoimenpiteitä ilman lupaa. 
 

- El quebrantamiento ajeno de las medidas de 
seguridad de la web para sus contenidos o 
servicios o para el tratamiento de los datos 
personales almacenados por PROMOTUR, de 
manera no autorizado. 
 

- Yleensä ottaen mikä tahansa käyttäjän tai 
kolmansien osapuolten tapa käyttää sivustoa, 
joka loukkaa PROMOTUR:n asettamia pääsy- ja 
käyttöehtoja. 
 

- En general, de cualquier uso de la web, sus 
servicios y/o contenidos que pudiera realizar el 
usuario o un tercero, en contra de las condiciones 
de acceso y uso de los mismos establecidas por 
PROMOTUR 
 

3. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET 3. PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL. 
3.1. Sivuston ja sen osien teollis- ja 
tekijänoikeudet 

3.1. Propiedad intelectual e industrial de la web 
y sus elementos. 
 

PROMOTUR on kaikkien sivuston ja sen osien 
(mukaan lukien, mutta tähän kuitenkaan 
rajoittumatta, tekstien ja kirjoitusasun, vinjettien 
ja kuvien, iskulauseiden, väriyhdistelmien, 
rakenteen ja ulkoasun, käytetyn 
materiaalivalinnan, ohjelmiston, mukaan lukien 
sivuston toimintaan, saatavuuteen, käyttöön ja 
muuhun samankaltaiseen tarvittavat ohjelmistot) 
teollis- ja tekijänoikeuksien haltija tai 
siirronsaaja. 
 

PROMOTUR por sí o como cesionaria, es titular de 
todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de la web, así como, de los elementos 
contenidos en la misma (a título enunciativo y no 
limitativo, textos y tipografías; logotipos e 
iconografías, eslogan, combinaciones de colores, 
estructura y diseño, selección de materiales 
usados, software, incluyendo aquellos necesarios 
para su funcionamiento, acceso y uso o elementos 
análogos). 
 

Tästä seuraa, että sivustossa saatavilla olevien 
sisältöjen täydellinen tai osittainen käyttäminen, 
toisintaminen, jakeleminen, julkistaminen tai 
muokkaaminen on nimenomaisesti kielletty ja 
aiheuttaa oikeusseuraamuksia. 
 

En consecuencia, queda expresamente prohibido y 
será perseguido, el uso o cualquier tipo de 
reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de los mismos, ya sea ésta total o 
parcial de los elementos contenidos a los que se 
tenga acceso en la web. 
 

Käyttäjä saa katsoa sivuston sisältöjä laitteen 
näytöllä tai jopa tulostaa, kopioida tai säilyttää 
niitä millä tahansa laitteella tai 
tiedonsiirtovälineellä vain ja yksinomaan 
henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Toisin 
sanoen, niiden julkinen toisintaminen, 
jakeleminen, viestittäminen, muuntaminen, 
saataville asettaminen tai minkä tahansa muun 
tyyppinen hyödyntäminen on ehdottomasti 
kielletty. 
 

El usuario podrá visualizar los elementos 
contenidos en la web e incluso imprimirlos, 
copiarlos y almacenarlos en cualquier dispositivo o 
soporte, siempre y cuando sea, única y 
exclusivamente, para su uso personal y privado, 
quedando, por tanto, terminantemente prohibida la 
reproducción pública, distribución, comunicación 
pública y transformación, puesta a disposición o 
cualquier otra forma de explotación. 
 

3.2. Sivustolla olevan La Gomeran saaren 
matkailukohteena edistävän 
mainosmateriaalin tekijänoikeudet 

3.2. Propiedad Intelectual del material 
promocional del destino de la isla de La 
Gomera en la web. 
 

PROMOTUR ovat sivuston La Gomera 
matkailukohteena koskevan mainosmateriaalin 
tekijänoikeuksien haltijoita tai siirronsaajia, 
(mukaan lukien, mutta tähän kuitenkaan 
rajoittumatta, valokuvien, videoiden, musiikin, 

PROMOTUR por sí o como cesionaria, son titular 
de los derechos de propiedad intelectual del 
material promocional del destino La Gomera en la 
web, (a título enunciativo y no limitativo; 
fotografías, videos, música, locución, textos o 
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puheen, tekstien tai vastaavien). 
 

análogos). 
 

Käyttäjä saa katsoa mainosmateriaaleja laitteen 
näytöllä tai jopa tulostaa, kopioida tai säilyttää 
niitä millä tahansa laitteella tai 
tiedonsiirtovälineellä ainoastaan ja yksinomaan 
henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Toisin 
sanoen, niiden julkinen toisintaminen, 
jakeleminen, viestittäminen, muuntaminen, 
saataville asettaminen tai minkä tahansa muun 
tyyppinen hyödyntäminen on ehdottomasti 
kielletty. 
 

El usuario podrá visualizarlos en la web e incluso 
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en cualquier 
dispositivo o soporte, siempre y cuando sea, única 
y exclusivamente, para su uso personal y privado, 
quedando, por tanto, terminantemente prohibida la 
reproducción pública, distribución, comunicación 
pública y transformación, puesta a disposición o 
cualquier otra forma de explotación. 
 

Tämä ei kuitenkaan koske niitä osioita, jotka on 
nimenomaan suunniteltu käyttäjille ja kolmansille 
osapuolille jotta kyseistä materiaalia voi 
toisintaa, jaella ja viestittää julkisesti La Gomera  
edistämiseksi matkailukohteena missäpäin 
maailmaa tahansa ja ilman mitään 
aikarajoituksia. 
 

Quedará exceptuado de lo anterior, aquellos 
apartados específicamente diseñados al efecto en 
la web, dónde el usuario y terceros podrán utilizar 
el citado material promocional para su 
reproducción, distribución y comunicación pública 
con finalidad de la promoción del destino La 
Gomera, en cualquier lugar del mundo y sin 
limitación temporal alguna. 
 

3.3. Sivuston vieraiden sisältöjen 
tekijänoikeudet 

3.3. Propiedad intelectual de otros contenidos 
ajenos en la web. 
 

PROMOTUR ei ole vastuussa käyttäjien tai 
kolmansien osapuolten sivustolla tarjoamista 
vieraiden tahojen sisällöistä, ei omaksu niitä eikä 
takaa niiden tekijänoikeuksia.  
 

PROMOTUR no se hace responsable de los 
contenidos ajenos ofrecidos a través de la web por 
usuarios o terceros, ni los hace propios, ni 
garantiza los derechos de propiedad intelectual de 
los mismos. 
 

3.4. PROMOTURIN tekijänoikeuksilla 
suojattujen sisältöjen käyttäminen 

3.4 Inserción de contenidos de propiedad 
intelectual de PROMOTUR. 
 

PROMOTUR voi muokata tai peruuttaa ennalta 
ilmoittamatta muille verkkosivustoille, blogeihin, 
sosiaaliseen mediaan, tai muihin vastaaviin 
verkkoselaimen kautta lisättyjä PROMOTUR:n 
tekijänoikeuksilla suojattuja sisältöjä tai 
mainosmateriaalia, ilman että se vaikuttaisi 
kyseisten verkkopalveluiden omistajien tai 
käyttäjien oikeuksiin millään tavalla. 
 

Los contenidos o materiales promocionales de 
PROMOTUR que sean insertados en cualquier 
web, sites, blogs, plataformas de medios sociales o 
medio análogo, mediante visor de inserciones, 
podrán ser modificados o cancelados, sin previo 
aviso por parte de PROMOTUR, sin que ello 
implique derecho alguno de los titulares de los 
citados medios o usuarios de éstos. 
 

3.5. Tekijänoikeuksia koskevat tapaukset 3.5. Incidencias relacionadas con los derechos 
de propiedad intelectual. 
 

Jos käyttäjä katsoo, että jokin sivuston sisältö 
loukkaa mitä tahansa immateriaalioikeutta, 
mukaan lukien tekijänoikeuksia, hän voi ilmoittaa 
asiasta PROMOTUR:lle sähköpostitse 
osoitteeseen 
copyright@turismodecanarias.com otsikolla 
“Tekijänoikeuksia koskeva tapaus”. 
Sähköpostissa hänen on mainittava lainkohdat, 

En caso de que el usuario estime que algún 
contenido de la web infringe cualquier derecho de 
propiedad intelectual, incluido el derecho de autor, 
podrá comunicar a PROMOTUR esta incidencia 
mediante el envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección 
copyright@turismodecanarias.com, 
especificando en el asunto “Incidencia derechos de 

mailto:copyright@turismodecanarias.com
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joihin päätelmä perustuu. 
 

propiedad intelectual”.  Además, deberá especificar 
en el correo el fundamento de su incidencia, con 
citación de los derechos legales que posee para 
formular esta incidencia. 
 

Vahvistettuaan asian PROMOTUR poistaa 
sivustolta mainittuja lainkohtia loukkaavan 
sisällön. 
 

Tras la verificación oportuna, PROMOTUR dará de 
baja el contenido de la web que infringe los citados 
derechos. 
 

4. YKSITYISYYDENSUOJA- JA 
EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES DE 
LA WEB. 
 

Yksityisyyden suojaa ja evästeitä koskevat 
käytännöt on kehitetty ottaen huomioon 
henkilötietojen suojasta 13. päivänä joulukuuta 
annetun perustuslakia täydentävän lain n:o 
15/1999 (Ley Orgánica 15/1999) säännökset, 
eurooppalaisen 29 artiklan mukaisen 
tietosuojaryhmän 17. päivänä toukokuuta 
antamat suositukset n:o 2/2001 ja 23. päivänä 
helmikuuta antamat suositukset n:o 1/1999, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. päivänä 
lokakuuta antama direktiivi 95/46/EY ja 
tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä 
kaupankäynnistä 11. päivänä heinäkuuta 
annettu laki 34/2002. 
 

La Política de Privacidad y Cookies de la web ha 
sido desarrollada teniendo en cuenta lo dispuesto 
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de carácter personal, las 
Recomendaciones núm. 2/2001, de 17 de mayo, y 
1/1999, de 23 de febrero, emitidas por el Grupo 
Europeo del Artículo 29  de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 24 de octubre y la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico. 
 

4.1. Tietosuoja ja luottamuksellisuus 4.1. Protección de datos y confidencialidad. 
 

PROMOTUR ilmoittaa, että käyttäjien tietoja 
käsitellään sivustolla lomakkeilla tällä 
verkkosivustolla julkaistun Lisätietoja 
tietosuojasta –tiedotteen mukaisesti. 
 

PROMOTUR informa que, a través de la web, se 
procederá al tratamiento de los datos personales 
de los usuarios mediante formularios, conforme a 
la Información Adicional relativa a la Protección de 
Datos publicada en esta web. 
 

PROMOTUR on vastuussa sivuston kautta 
kerättyjen henkilötietojen luottamuksellisuudesta 
ja turvallisuudesta ja sitoutuu täyttämään 
henkilötietoja koskevan 
salassapitovelvollisuutensa sekä velvollisuuden 
käsitellä tietoja luottamuksellisesti. PROMOTUR 
toteuttaa tarvittavat ja käyttäjän antamien 
tietojen edellyttämät asianmukaiset 
turvatoimenpiteet henkilötietojen suojasta 13. 
päivänä joulukuuta annetun perustuslakia 
täydentävän lain n:o 15/1999 (Ley Orgánica 
15/1999) artiklan 9 mukaisesti ja 21. päivänä 
joulukuuta annetulla kuninkaallisella asetuksella 
1720/2007 hyväksytyn kyseisen lain 
soveltamisasetuksen mukaisesti tietojen 
muuttamisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn 
tai pääsyn välttämiseksi sekä sen mukaan, mitä 
on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 
27 päivänä huhtikuuta 2016 antaman asetuksen 

PROMOTUR será responsable y garantizará la 
confidencialidad y seguridad respecto de los datos 
de carácter personal que recabe del usuario a 
través de la web y se compromete al cumplimiento 
de sus obligaciones de secreto con respecto a los 
datos de carácter personal y al deber de tratarlos 
con la debida confidencialidad. A estos efectos, 
adoptará las medidas necesarias y adecuadas al 
nivel de seguridad exigible a los datos que el 
usuario le facilita, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado 
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, así como en lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril 
de 2016.  
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(EU) 2016/679 mukaisesti. 
 

 

4.1.1. Käyttäjän antamat rekisteröintitiedot 4.1.1. Datos de registro suministrados por el 
usuario. 
 

Sivustolla pyydetään käyttäjiltä ainoastaan niitä 
rekisteröintitietoja, jotka ovat välttämättömiä 
käyttäjän tunnistamiseksi ja pyydetyn palvelun 
tarjoamiseksi. 
 

Los datos de registro que se soliciten a los 
usuarios a través de la web, consistirán 
únicamente en aquellos estrictamente 
imprescindibles para identificarlos y prestarles el 
servicio solicitado. 
 

Käyttäjän täytyy:  
 

El usuario debe:  
 

a) Täyttää sivuston kirjautumislomakkeet 
täsmällisillä, päivitetyillä ja täydellisillä tiedoilla 
(“kirjautumistiedot”). 
 

a) proporcionar información exacta, actual y 
completa cuando se le solicite en cualquier 
formulario de registro en la web ("Datos de 
registro");  
 

(b) Ylläpitää kirjautumistietoja ja muita 
PROMOTUR:lle annettuja tietoja, jotta nämä 
olisivat aina täsmälliset ja täydelliset, sekä 
päivittää niitä aina viipymättä.  
(c) Ylläpitää salasanan ja mahdollisen 
tunnuksen turvallisuutta kohdan 4.2 ohjeiden 
mukaisesti.  
 

(b) mantener y actualizar, sin dilación, los Datos de 
registro y cualquier otra información que 
proporcione a PROMOTUR para que éstos sean 
exactos, actuales y completos;  
(c) mantener la seguridad de su contraseña e 
identificación, si la hubiere, conforme a lo 
establecido en el punto 4.2;  
 

(d) Ilmoittaa välittömästi PROMOTUR:lle mistä 
tahansa luvattomasta oman tilin käytöstä tai 
muusta turvallisuusongelmasta.  
 

(d) notificar a PROMOTUR inmediatamente sobre 
cualquier uso no autorizado de su cuenta o sobre 
cualquier otro problema de seguridad;  
 

(e) Otettava täysi vastuu kaikesta tai osasta 
siitä, mitä hänen tilillään tehdään.  
 

(e) aceptar toda la responsabilidad por todas o 
parte de las actividades que se realicen en su 
cuenta y  
 

(f) Hyväksyä kaikki kirjautumistietojen ja 
PROMOTUR:lle antamiensa muiden tietojen 
luvattomasta käytöstä aiheutuvat riskit. 
 

(f) aceptar todos los riesgos derivados del acceso 
no autorizado a los Datos de registro y a cualquier 
otra información que proporcione a PROMOTUR. 
 

  
4.2. Henkilötietojen suoja 
sisäänkirjautumisessa 
 

4.2. Privacidad en las claves de acceso. 

Päästäkseen tiettyyn palveluun tai sisältöön tai 
käyttääkseen niitä, PROMOTUR voi pyytää 
käyttäjää kirjautumaan niihin sisään. 
PROMOTUR antaa tätä varten luottamukselliset, 
salaiset, henkilökohtaiset ja ainutkertaiset 
tunnisteet, joilla vierailija voi päästä palveluun tai 
sisältöön ja/tai hyödyntää niitä rekisteröityneenä 
käyttäjänä. 
 

PROMOTUR para el acceso y/o uso de un 
determinado servicio o contenido de la web, podrá 
solicitar el registro en el mismo y pondrá a 
disposición del usuario unas claves de acceso, las 
cuales serán confidenciales, secretas, personales 
e intransferibles para acceder y/o disfrutar del 
citado servicio o contenido como usuario 
registrado. 
 

PROMOTUR voi estää pääsyn, jos tunnisteen 
syöttämisessä tapahtuu tietty määrä peräkkäisiä 
virheitä. Pääsy on taas mahdollinen vasta sitten, 

Dicho acceso podrá ser bloqueado por 
PROMOTUR en el supuesto de que se produzcan 
un número determinado de errores sucesivos en la 
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kun käyttäjän henkilöllisyys on varmistettu.  
 

consignación de la clave. El bloqueo se levantará 
exclusivamente una vez que se haya comprobado 
satisfactoriamente la identidad del usuario.  
 

Käyttäjä on vastuussa tunnisteidensa 
luottamuksellisuudesta eikä saa missään 
nimessä luovuttaa niitä muille eikä mahdollistaa 
niiden paljastumista tallentamalla niitä millekään 
sähköiselle tallennusvälineelle.  
 

El usuario es responsable de la confidencialidad de 
sus claves de acceso y ningún caso, debe darse a 
conocer a terceras personas, ni dar facilidades 
para su descubrimiento grabándolas en cualquier 
tipo de soporte.  
 

PROMOTUR antaa käyttäjän pyynnöstä keinot 
käyttäjätunnisteiden muuttamiseksi. 
 

PROMOTUR pondrá a disposición del usuario 
mecanismos de modificación de las claves de 
acceso cuando así lo disponga éste. 
 

  
4.3. Evästekäytäntö 4.3. Política de Cookies. 

 
PROMOTUR tiedottaa, että verkkosivuston 
kautta suoritetaan käyttäjien tietojen käsittelyä 
evästeiden avulla sen mukaan, mitä sivustolla 
julkaistussa evästekäytännössä on mainittu. 
Käsittelyn tarkoituksena on selvittää käyttäjän 
navigointitottumukset ja näin tarjota käyttäjälle 
parempaa palvelua ja paremman 
navigointikokemuksen. 

PROMOTUR informa que, a través de la web, se 
procederá al tratamiento de datos de los usuarios 
mediante el uso de cookies, conforme a la Política 
de Cookies publicada en esta web, con la finalidad 
de conocer los hábitos de navegación de un 
usuario y, de esta forma, ofrecerle un mejor 
servicio y proporcionar una mejor experiencia en 
su navegación 
 

PROMOTUR tiedottaa, että se voi jakaa 
yksilöinti-/markkinointievästeiden tietoja 
kolmansille tahoille, tarkemmin sanottuna 
Kanariansaarten matkailualan 
yhteistyöyrityksille. 

PROMOTUR informa que, puede compartir datos 
de cookies de personalización/marketing con 
terceros, concretamente empresas colaboradoras 
del sector turístico canario 

  
5. SIVUSTON OIKEUDELLISTEN TIETOJEN 
MUUTTAMINEN 

5. MODIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN 
LEGAL DE LA WEB. 
 

PROMOTUR pidättää itsellään oikeuden 
muuttaa milloin tahansa tämän oikeudellisen 
tiedotteen mitä tahansa kohtaa tai sivuston mitä 
tahansa käytäntöä tai ohjetta harkintansa 
mukaisesti.. 
 

PROMOTUR se reserva el derecho a modificar 
cualquier determinación de la presente información 
legal o cualquier política o directriz de la web, en 
cualquier momento, a criterio de PROMOTUR. 

Muutokset astuvat voimaan, kun ne julkaistaan 
sivustolla, jolle ilmestyy päivityksen päivämäärä 
ja sivuston uusi versio, mikäli sellainen on. 
 

Las citadas modificaciones serán válidas y eficaces 
tras su publicación en la web, en la que figurará la 
fecha de actualización de la misma y su versión, en 
su caso. 
 

Käyttäessään sivustoa muutosten julkaisun 
jälkeen, käyttäjä hyväksyy täysin uudet ehdot. 
Käyttäjä sitoutuu aina tarkastamaan 
oikeudelliset tiedot. 
 

El uso de la web después de la publicación de las 
modificaciones constituirá la aceptación plena por 
el usuario de éstas, para lo que el usuario se 
compromete a verificar el estado de la información 
legal en cada momento. 
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6. OIKEUSPAIKKA. 6. FUERO. 

 
Sivuston käyttäjät luopuvat nimenomaisesti 
minkä tahansa muun tuomioistuimen 
toimivallasta, jonka piiriin he saattaisivat kuulua 
ja riippumatta heille lain perusteella kuuluvasta 
tuomiopiiristä ja asettavat minkä tahansa näiden 
ehtojen tulkinnasta, soveltamisesta ja 
täyttämisestä mahdollisesti johtuvan seikan tai 
sivustoon liittyvän erimielisyyden ratkaisemisen 
Las Palmas de Gran Canarian tuomioistuinten 
käsiteltäväksi. 

Los usuarios de la web renuncian, de forma 
expresa, a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, sin perjuicio de la competencia 
que resulte por ministerio de la ley y se someten al 
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria para la resolución de 
cualquier cuestión que pudiera suscitarse sobre la 
interpretación, aplicación y cumplimiento de estos 
términos y condiciones o resolución de cualquier 
controversia que pudiera suscitarse en relación a la 
web. 

 


