Zer dira cookieak?
Cookieak artxibo txiki batzuk dira, normalean letrak eta zenbakiak izaten dituzte, eta, erabiltzaileak webgune batera sartzen
diren bakoitzean, gailu batera deskargatzen dira. Modu hedagarrian erabiltzen dira, webguneen funtzionamendua
eraginkorragoa izan dadin. Erabiltzaile baten web-arakatzaileak webgune jakin bat kargatzen duen bakoitzean sortzen dira
cookieak. Webguneak informazioa bidaltzen dio arakatzaileari, eta horrek testu-artxibo bat sortzen du. Erabiltzailea webgune
berera itzultzen den bakoitzean, arakatzaileak artxiboa berreskuratzen du, eta webgunearen zerbitzarira bidaltzen du.
Cookiek eginkizun ugari dituzte, besteak beste, erabiltzailearen lehentasunei buruzko informazioa jasotzea eta gogoratzea,
erosketa-orga erabiltzea, eta, oro har, erabiltzaileari webgunearen erabilera erraztea. Cookieak eginkizun jakin batzuk
egiteko erabiltzen ditugu, esate baterako:
Webguneko nabigazioa eta bere aukeren erabilera erraztea, esperientzia bikain bat eskaintzeko.
Webgunea hobetzea.
Webgunean esplorazio pertsonalizatua egiteko aukerak eskaintzea.
Iragarki pertsonalizatuak eskaintzea.
Webgunearen erabilerari buruzko informazioa biltzea, erabiltzailearen interesa pizten duten eremuen ebaluazio baten
bidez, esperientzia hobe bat eskaini ahal izateko, edo bere datuak gogoan izateko, bisitatzen gaituen bakoitzean.
Jarraian, cookie motak zehaztuko dizkizugu:

1. mota: Behar-beharrezko cookieak
Erabiltzaileek webgunea esploratu ahal izateko eta zenbait aukera erabili ahal izateko (hala nola eremu seguru batera
sartzea, saioa hainbat aldiz abiarazi beharrik gabe), eta saioak dirauen bitartean orrialde bakoitzean egin diren ekintzak
gogoratzeko. GARRANTZITSUA: Cookie horiek gabe ezin dugu, saioak dirauen bitartean, webgunearen errendimendua edo
lineako segurtasuna ziurtatu.

2. mota: Errendimendu-cookieak
Erabiltzaileek gure webgunearen inguruan egiten duten erabilerari buruzko informazioa biltzeko erabiltzen ditugu
errendimendu-cookieak (Google Analytics-enak, hain zuzen). Bildutako datuen artean, webguneko klikak, bisitatutako orrialde
kopurua, saio bakoitzaren iraupena eta errore-mezuak daude; datu horiek guztiek webgunea hobetzeko eta erabiltzaileei
esperientzia hobe bat eskaintzeko balio dute. Google Analyticsi buruzko informazio gehiago eskuratzeko, egin klik hemen.
Horrez gain, aldian behin, erabiltzaileek webgunea erabiltzeko moduari buruzko informazioa bildu dezakegu, Google
Analyticsen antzeko lana egiten duten beste cookie batzuen bidez. Cookie horien bidez bildutako informazioan,
erabiltzailearen IPa eta arakatzailearen eta domeinuaren informazioa egon badaitezke ere, datu horiek denak batera eta
modu anonimoan jaso eta aztertzen dira.

3. Nola saihestu cookien erabilera

Arakatzailearen konfigurazioa aldatzen baduzu, cookien erabilera saihestu dezakezu. Cookien erabilera onartzen baduzu,
baina ondoren aktibatu nahi baduzu, ezarritako cookieak ezabatu eta zure arakatzailearen konfigurazioa aldatu dezakezu,
etorkizunean blokatzeko. Cookien kontrolari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, bisitatu webgune hauek:
www.allaboutcookies.org
www.cnil.fr
support.microsoft.com
support.mozilla.org
support.google.com
Webgune horietan arakatzaile gehienak konfiguratzeko informazio ematen da. Google Analyticsen cookie anonimoak
desaktibatzea: arakatzailean Google Analyticsen “plug-ina” instalatu dezakezu, webguneak ez dezan bisiten informaziorik
bidali Google Analyticsera. Informazio gehiago eskuratzeko, bisitatu:
www.google.com/analytics/learn/privacy
GARRANTZITSUA: Cookieak gure webgunearen erabilgarritasuna eta prozesuak hobetzeko edo gaitzeko erabiltzen dira.
Cookieak desgaitu edo ezabatzen badira, gerta daiteke erabiltzaileek webgunearen aukerak ezin erabiltzea, edo webgunean
diseinatu ez den moduan funtzionatu dezake arakatzaileak.
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Lege oharra
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WEB orri honek ez du besteren publizitaterik eta ez du jasotzen publizitatetik eratorritako finantzaziorik.

Guk HONcode kodearen printzipioak izenpetzen ditugu.
Hemen egiazta dezakezu.
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