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AVISO LEGAL 
 

INTRODUCIÓN: 

O presente documento ten como finalidade establecer e regular as normas de uso deste portal web, entendendo 

por éste todas as páxinas e os seus contidos propiedade da FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL, en 

diante CULTURMAR, as cuales se accede a través do seu dominio www.culturmar.org 

O emprego do portal web atribue a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación de todas las condicions 

incluidas no presente Aviso Legal. O usuario se compromete a ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das 

ocasions en que se propoña empregar o noso portal web xa que éste e as suas condicions de uso recollidas no presente Aviso 

Legal poden sufrir modificacións. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS:  

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 se reflexan os seguintes datos:  

O titular do presente Sitio é: 

 Razón social: Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, CIF: G-36.231.561 Domicilio: Lg. Baltar, 26 

1 Castrelo (Cambados) Teléfono: 986.524.845 

 Inscrita no Rexitro Central de Asociacións co número 2007/000185-2  

 Correo electrónico: fgcmf@culturmar.org Nombre del dominio:  www.culturmar.org  

 

USUARIOS:  

O acceso e/ou uso deste portal www.culturmar.org atribue a condición de USUARIO, que acepta, dende o acceso 

e/ou uso, as Condicions Xerais de Uso aquí reflexadas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das 

Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento. 

 

USO DO PORTAL:  

www.culturmar.org proporciona o acceso a diversas informacions en relación a conservación, difusión e posta en 

valor do patrimonio e da cultura marítimo- fluvial de Galicia, en especial das embarcacións tradicionais que a integran, do 

calendario de actividades anual, novas publicadas polas asociacións federadas, mostra de exposicións dispoñibles en 

préstamo temporal, catálogo de embarcacións tradicionais e publicacións tales como a revista Ardentía. 

Así mesmo proporciona información da nosa entidade, apartados de contacto, información corporativa sobre a organización 

e relacionada coa Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como posibles hiperenlaces a redes 

sociales (en diante, "os contidos") pertencentes a Culturmar ou aos seus licenciantes aos que o usuario poida tener acceso.  

O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade se extende ao rexistro ou recollida de 

datos que fose precisa para acceder a determinados servizos. En dito rexistro o usuario será responsable de aportar 

información veraz e lícita. 

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 

Culturmar por sí ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa 

páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imáxes, sonido, audio, vídeo, software ou 

textos; marcas ou logotipos, combinacions de cores, estructura e deseño, seleción de materiais usados, programas de 

ordenador necesarios para o seu funcionamiento, acceso e uso, etc.), todos os dereitos reservados. En virtude do disposto 

nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a 
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distribución e a comunicación pública, incluida a sua modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos 

desta páxina web, con fins comerciais, en calquer soporte e por calquer medio técnico, sen a autorización expresa de 

Culturmar. O usuario se compromete a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Culturmar. 

O emprego non autorizado da información contida neste Sitio, así como os perxuizos ocasionados nos dereitos de 

propiedade intelectual e industrial de Culturmar pueden dar lugar ao exercicio das acciones que legalmente correspondan e, 

se procede, as responsabilidades que do citado exercicio se deriven. 

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE:   

Culturmar no se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquer natureza que pudieran ocasionar, 

a título enunciativo: errores ou omisions nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou 

programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo. 

O contido, información e/ou consellos expresados neste portal web deben entenderse como simplemente 

orientativos. Culturmar no responde de ninguna forma da efectividade ou exactitude dos mesmos, quedando exenta de 

calqueira responsabilidade cos usuarios que fagan uso deles, xa que son éstes os que deberán decidir segundo o seu criterio 

a oportunidade dos mesmos. Neste Sitio se poden publicar contidos ou comentarios aportados por terceiras persoas. 

Culturmar non responde da veracidade e exactitud dos mesmos, quedando exenta de calquer responsabilidade  coos 

usuarios que fagan uso deles. 

Culturmar declina calquer responsabilidade polos servizos e/ou a información que se preste en outros sitios 

enlazados con este, xa que non controla nin exerce ningún tipo de supervisión en Sitios Webs de terceiros. Aconsellamos aos 

usuarios dos mesmos a actuar con prudencia e consultar as eventuais condicions legais que se expoñan nas citadas Webs. Así 

mesmo os Usuarios que remitan calquer tipo de información a Culturmar se comprometen a que a mesma sexa veraz e que 

non vulnere calquer dereito de terceiros nen a legalidade vixente. 

Si vostede cree que calquer contido e/ou información deste Sitio vulnera un dereito lexítimo ou a legalidade vixente 

lle agradeceríamos se puxera en contacto con Culturmar para que poidamos tomar as medidas oportunas. 

 

MODIFICACIONES: 

Culturmar reservase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacions que considere oportunas no seu portal, 

podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que 

éstos aparezcan presentados ou localizados no seu portal. A empresa declina calquer responsabilidade polos eventuais danos 

e perxuizos que poidan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/ou continuidade deste Sitio e dos servicios que se ofrecen 

nel. Así mesmo, tampouco podemos garantizar a ausencia de virus nen de outros elementos na web que poidan producir 

alteracions no seu sistema informático. 

 

DEREITO DE EXCLUSIÓN:  

Culturmar resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen a necesidade 

de preaviso, a instancia propia ou dun tercero, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicions Xerais de Uso. 

 

XENERALIDADES:  

Culturmar perseguirá o incumprimento das presentes condicions así como calquer emprego indebido do seu portal 

exercendo todas as accions civis e penais que lle poidan corresponder en dereito 

 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

O presente Aviso Legal ríxese en todos e cada un dos seus extremos pola lexislación española. 
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LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN:  

La relación entre Culturmar e o usuario rexirase pola normativa española vixente e calquer controversia se someterá 

aos xuzgados e tribunais da localidade de Cambados. 


