Cookies politika
bizieuskotren.com, Interneten dauden gune gehiengoen bezala, Cookies-ak erabiltzen
ditu hobetzeko eta erabiltzailearen esperientzia optimizatzeko. Ondoren “Cookies”-ak
zer direnari buruz informazio zehatza aurkituko duzu, zer nolako tipologia erabiltzen
duen bizieuskotren.com web orrialdeak, zure nabigatzailean nola indargabetu ahal
duzun eta nola blokeatu espezifikoki hirugarrengoen Cookies-en instalazioa.
Zer dira Cookies-ak eta nola erabiltzen ditu bizieuskotren.com web orrialdeak?
Cookies-ak web guneak edo erabiltzen duzun aplikazioak zure nabigatzailean edo zure
gailuan (smartphone, tableta edo konektatuta dagoen telebista) zure orrialdeen
ibilbidetik edo aplikaziotik zehar erabiltzen dituen artxiboak dira, eta zuk burutzen
duzun bisitari buruz informazioa biltzeko balio du. Interneten dauden gune gehiengoak
bezala, bizieuskotren.com web orrialdeak Cookies-ak erabiltzen ditu honetarako:





Ziurtatzeko web orrialdeak modu zuzen batean dabiltzala
Zure lehentasunak pilatzeko, adibidez aukeratu duzun hizkuntza.
Zure nabigazioaren esperientzia ezagutzeko.
Informazio estatistiko anonimoa biltzeko, adibidez zer nolako orrialdeak ikusi
dituzun edo zenbat denbora egon zaren horietako batean.

Cookies-ak bakarrik erabiltzaile anonimo batera eta bere ordenagailu/gailura lotzen
dira eta datu pertsonalak ezagutzen ez dituen erreferentziak ez dituzte ematen. Une
guztian zehar, zure nabigatzailearen konfiguraziora sartu ahal izango zara aldatzeko
eta/edo blokeatzeko bizieuskotren.com web orrialdeak bidalitako Cookies-en
instalazioa, horrek edukietara sartzeak ekidin gabe. Halere, zerbitzuen
funtzionamenduen kalitatea eraginda izan dezake.
Zeintzuk dira dauden Cookies-en mota desberdinak?
-

Saioena Erabiltzaileak orrialdea uzten duenean edo nabigatzailea ixten
duenean bukatzen da, hau da, martxan daude web orrialdera bisita irauten
duen bitartean eta beraz hori uztean gure ordenagailutik kendu egiten dira.

-

Iraunkorrak balio duten edo eskuz ezabatzen diren helburua betetzen denerako
bukatzen dira, ezabatze data daukate eta normalean online erosketa prozesuan
erabiltzen dira, pertsonalizazioak edo erregistroan, gure pasa hitza behin eta
berriz sartu ez izateko.

-

Berezko Cookies-ak, zure ordenagailura bidaltzen diren Cookies-ak dira eta
esklusiboki guk kudeatzen ditugu Web Gunea hobeto funtzionatzeko. Hartzen
dugun informazioa gure zerbitzuaren kalitatea hobetzeko erabiltzen da eta zure
esperientzia erabiltzaile bezala.

-

Hirugarrenen Cookies-ak (adibidez, WordPress, Google Analytics…).

bizieuskotren.com orrialdetik nabigatzeak ondorengo Cookies motak ezartzea
dakar:
-

-

Geolokalizazioa: Adibidez, hizkuntzarekin lotuta dauden edukiak eskaintzeko.
Erregistroarena: Adibidez, benetakotzat egiaztatuta eusteko nahiz eta
nabigatzailea itxi eta horrela, berriro ere itzultzen zarenean, nortasuna jakinda
jarrai dezazun deskonektatu edo saioa itxi ezik.
Analitikak: Cookies hauek gure web orrialdean modu erabat anonimo batean
nabigazioaren zure esperientzia biltzen du. Bisitari kopurua edo gehien bisitatu
diren edukiak zenbatzeko erabiltzen dira.

Nola eratu ditzaket nire Cookies-ak?
Nabigatzerako orduan eta gure Web Gunean jarraitzean Cookies-ak erabiltzen ari
zarela onartuko duzu ondorengo Cookies-an Politikan dauden baldintzetan. Cookiesen
politika honetara sartzeko aukera ematen dugu erregistroaren unean erabiltzailea
informatuta egoteko helburuarekin, eta kalterik gabe honek une osoan zehar Cookiesen erabilera blokeatzeko, ezabatzeko eta kentzeko eskubidea burutu dezan.
Dena dela jakinarazten dizugu, gure Web Gunearen erabilerako Cookies-ak
beharrezkoak ez direnez, blokeatu edo desgaitu daitekeela nabigatzailearen
konfigurazioa aktibatzeko, gero horrek cookies guztien instalazioa edo horietako
batena baztertzen du. Nabigatzaile gehienak Cookiesen presentzia ohartarazten du
edo automatikoki atzera botatzen du. Baztertzen baduzu, gure Web Gunea erabiltzen
jarraitu ahal izango duzu, nahiz eta zerbitzu horietako batzuk mugatuak diren eta beraz
esperientzia gure Web Gunean ez da hain ona.
Ondoren nabigatzaile eta gailu nagusien link-ak adierazten dizugu kontsultatzeko
informazio guztia izan dezazun zure nabigatzailean cookies-ak nola kudeatu ahal
izateko.
-

Internet Explorer™ :

5. bertsioa
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
6. bertsioa
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7. eta 8. bertsioa
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
9. bertsioa
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-InternetExplorer-9
-

Safari™:

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
-

Google™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en

-

Firefox™:

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

-

Opera™ :

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

-

Android:

http://support.google.com/android/?hl=es

-

Windows Phone:

http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser-settings

-

Blackberry:

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cook
ies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Hornitzaileaz edo zure lehentasunak administratu zehaztasunez Cookies-ak nola
eraturi buruz informazio gehigarria nahi izanez gero, zure nabigatzailearen gunea
bisitatu.
Eguneratzen dugu gure Cookies-en Politika?
Posible da gure Web Guneko Cookies-en Politika eguneratzea, horretarako
gomendatzen dizugu politika hori aztertzea gure Web Gunera sartzen zaren
bakoitzean modu egokian informatuta egoteko helburuarekin cookies-ak nola eta
zertarako erabiliko ditugun.

