
Cookie-en politika
34/2002 Legeak, uztailaren 11koak,  Informazio Gizartearen eta Merkataritza 
Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoak, dioena betetzeko eta  2009/136/CE europar 
zuzentaraura egokitzeko, jakinarazten dizugu webgune honek cookie-ak erabiltzen 
dituela.

Webgune honetako edukien eta funtzio pertsonalizatuen erabilera erabatekoa egiteko, 
zure ordenagailuaren edo gailu mugikorraren nabigatzaileak cookie-ak onartu behar ditu. 
Arrunta da oso nabigatzaileak modu lehenetsian egitea. 

Webgune honetako cookie-ak ez dute informazio konfidentzialik jasotzen, adibidez, izena, 
helbidea... Nolanahi ere, webgune honetako edo beste edozeinetako cookie-ak murriztu, 
blokeatu edo ezabatu nahi badituzu, nabigatzailea konfigura dezakezu haiek baztertzeko 
edo onartzeko, edo haiek modu automatikoan ezabatuak izateko, behin nabigatzailea 
itxitakoan edo ordenagailu edo gailu mugikorra itzalitakoan. 

Webgune honetako edukia partekatzen baduzu sare sozialen bidez, adibidez, Facebook 
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eta Twitter-ekin, litekeena da horietatik cookie-ak jasotzea. Hirugarrenen cookie-en 
doikuntzak ez daude web honen kontrolpean, hortaz, iradokitzen dizugu hirugarrenen 
web orriak begiratzea, informazio gehiago izateko haien cookie-ei buruz eta nola kudeatu 
jakiteko. 

Cookie-ak errebokatzea eta ezabatzea
Noiznahi jo dezakezu zure nabigatzailearen konfiguraziora, cookie-ak onartzeko edo 
baztertzeko, edo hautatu dezakezu zeintzuk instalatu eta zeintzuk ez, ondorengo 
prozeduretako bat jarraituta, erabiltzen duzun nabigatzailearen arabera: 

Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-10

FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
web

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
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Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Webgune honetan erabiltzen diren cookie-ak
Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren jarraibideen arabera, ondoren zehazten ditugu 
web honek erabiltzen dituen cookie-ak, ahalik eta zehaztasun handienarekin 
informatzeko helburuarekin. 

Webgune honek bere cookie hauek erabiltzen ditu:

• Saio-cookie-ak, bermatzeko blogean iruzkinak idazten dituztenak gizakiak direla eta 
ez aplikazio automatizatuak. Horrela, aurre egiten zaie spam-ei.

Webgune honek hirugarrenen cookie hauek erabiltzen ditu:

• Google Analytics: cookie-ak biltegiratzen ditu, web honen bisita-trafikoari eta 
bolumenari buruz estatistikak egiteko. Webgune hau erabiltzean, baimentzen ari 
zara Googlek zuri buruzko informazioa tratatzea. Beraz, gai hau dela-eta edozein 
eskubide erabiltzeko, zuzenean Googleri jakinarazi behar diozu.  

• Sare sozialak: sare bakoitzak bere cookie-ak erabiltzen ditu, “atsegin dut” edo 
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“partekatzeko” moduko botoiak sakatzeko aukera izan dezazun. 


