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GUÍA E CLÁUSULAS CONSENTEMENTO DE COOKIES PARA A PÁXINA WEB
(NOTA: É IMPORTANTE QUE SE ENTREGUE ESTA CLÁUSULA Á EMPRESA DE INFORMÁTICA
QUE CREOU A SÚA PÁXINA WEB. NO CASO DE QUE A SÚA PÁXINA WEB UTILICE COOKIES,
DEBERÁN INCORPORAR ESTA CLÁUSULA NA FORMA INDICADA E DETALLANDO O TIPO
CONCRETO DE COOKIES QUE UTILIZAN).
(A SEGUINTE CLÁUSULA DEBERÁ FIGUARAR NA PÁXINA PRINCIPAL, DE FORMA QUE SEXA O
PRIMEIRO QUE VISUALICE O USUARIO. DEBERÁ ACEPTAR ESTA CLÁUSULA PARA PODER
NAVEGAR):
Utilizamos cookies para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, analizando a
navegacion no noso sitio web. Se continua navegando, consideramos que acepta o seu uso.
Pode obter máis información pulsando aquí:
(LESTE É O TEXTO QUE DEBERÁ FIGURAR COMO DESENVOLVEMENTO EXPLICATIVO):
Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas
páxinas web. As cookies permiten ás páxinas web, entre outras cousas, almacenar e recuperar
información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da
información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para
recoñecer ao usuario.
- Cookies técnicas: Son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina
web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela
existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión,
acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar
o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun
evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a
difusión de vídeos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.
- Cookies de personalización: Son aquelas que permiten ao usuario acceder ao servizo con
algunhas características de carácter xeral predefinidas en función dunha serie de criterios no
terminal do usuario por exemplo serian o idioma, o tipo de navegador a través do cal accede
ao servizo, a configuración rexional desde onde accede ao servizo, etc.
- Cookies de análise: Son aquelas que permiten ao responsable das mesmas, o seguimento e
análise do comportamento dos usuarios dos sitios web aos que están vinculadas. A
información recollida mediante este tipo de cookies utilízase na medición da actividade dos
sitios web, aplicación ou plataforma e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios
dos devanditos sitios, aplicacións e plataformas, co fin de introducir melloras en función da
análise dos datos de uso que fan os usuarios do servizo.
- Cookies publicitarias: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos
espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou
plataforma desde a que presta o servizo solicitado en base a criterios como o contido editado
ou a frecuencia na que se mostran os anuncios.
- Cookies de publicidade comportamental: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis
eficaz posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíse nunha páxina web,
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aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado. Estas cookies almacenan
información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos
seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar
publicidade en función do mesmo.

COMO BLOQUEAR OU ELIMINAR AS COOKIES INSTALADAS NO SEU EQUIPO
Se vostede prefire non habilitar as cookies, pode bloquealas ou eliminalas no seu navegador:


como administrar cookies en Google Chrome



como administrar cookies en Microsoft Internet Explorer



como administrar cookies en Mozilla Firefox



como administrar cookies en Apple Safari
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